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INLEDNING

Projektet
Svenska kyrkan, Strängnäs stift initierade år 2013 pro-
jektet Medeltida taklag i Strängnäs stift för att fördjupa 
kunskapen om de medeltida takkonstruktionerna i stiftet. 
Eftersom stiftet omfattar hela Södermanlands län samt 
delar av Örebro och Stockholms län startade projektet 
som ett samarbete mellan Sörmlands museum, Örebro 
läns museum samt Stockholms läns museum där res-
pektive länsmuseum ansvarade för arbetet i respektive 
län. Projektet har utförts på uppdrag av Strängnäs stift 
och finansierats genom kyrkoantikvarisk ersättning. 

Under 2013-2014 utfördes etapp 1 av projektet. Efter en 
första urvalsprocess baserad på arkiv- och litteraturstudier 
inventerades 88 kyrkor i Strängnäs stift översiktligt för 
att identifiera bevarade medeltida taklag och fördjupa 
kunskapen om dessa. 

I 76 av de 88 kyrkorna, alltså 86 %, påträffades hela eller 
delar av medeltida taklag. Minst 35 taklag hade delar 
som bedömdes vara från äldre medeltid, år 1100 – ca 
1350. Även ett medeltida klocktorn identifierades, vid 
Härads kyrka i Södermanlands län.

Arbetet sammanställdes i en rapport för respektive län 
där samtliga inventerade kyrkor beskrevs kortfattat.

För sörmlands del innebar arbetet med etapp 1 att 49 
kyrkvindar besöktes varav medeltida taklag identifie-
rades i 40 av kyrkorna. Av dessa valdes tolv taklag ut 
som intressanta för fördjupade undersökningar i etapp 2.

Under år 2016-2017 utfördes etapp 2 av projektet.  
Då valdes ett mindre antal taklag ut som intressanta 
för  fördjupade undersökningar. De utvalda taklagen 
utgjordes av sex kyrkor i Örebro län och tolv kyrkor i 
Södermanlands län. I de fördjupade byggnadsunder-
sökningarna detaljstuderades ihopfogningsmetoder, 
verktygsspår, märkningar, träslag, o s v, gjordes försök 
att rekonstruera resningsprocesser samt identifierades 
möjliga platser för dendroprovtagning i etapp 3. 

I sörmland utfördes undersökningar i Blacksta, Forssa, 
HusbyRekarne, Härad, Lid, Ripsa, Runtuna, Spelvik, 
Tumbo, Tystberga, Vallby, Ytterselö och Årdala kyrkor. 
Vindarna totalinventerades av Daniel Eriksson med 
bistånd av Kjell Taawo och Björn Pettersson som även 
uppdaterade ritningar och skisser från etapp 1. 

Resultatet från etapp 2 av projektet låg till grund för 
urvalet av de taklag som i etapp 3 daterats genom den-
drokronologisk provtagning och analys. Redan under 
etapp 2 utfördes dendrokronologisk provtagning och 
analys av Härads kyrka och klockstapel som en pilot-
studie i projektet och dessutom utfördes provtagning 
i Blacksta kyrka i samband med reparationsarbeten i 
takkonstruktionen. Resultaten av dessa undersökningar 
redovisades i rapporten över etapp 2.  Utifrån resultaten 
av de fördjupade undersökningar valdes ytterligare nio 
kyrkor ut för dendrokronologisk provtagning i etapp 
3;  Forssa, Lid, Ripsa, Runtuna, Tumbo, Tystberga, 
Vallby, Ytterselö och Årdala kyrkor. Rapporten över 
etapp 2 utgjorde underlag till de tillståndsansökningar 
inför dendroprovtagning som gjordes hos länsstyrelsen. 
Dessutom gjordes kompletterande provtagning av Härads 
klockstapel inom ramen för befintligt tillstånd. 

Under projektets gång upptäcktes att överraskande många 
medeltida delar fanns kvar även i delar av taklag som 
brunnit eller renoverats mycket hårt. Därför bestämdes 
att en kompleterande inventering skulle utföras i ett 
antal av de kyrkor som hade sorterats bort i den första 
skrivbordsinventeringen. Under december 2019 besöktes 
därför 24 stycken av dessa bortsorterade kyrkor vilket 
resulterade i att ytterligare nio kyrkor med medeltida 
taklagsdelar påträffades. Den kompletterande invente-
ringen redovisas översiktligt sist i rapporten.

Syfte och mål
Det övergripande syftet med projektet Medeltida tak-
lag i Strängnäs stift har varit att genom fördjupade 
undersökningar få en ökad förståelse för och kunskap 
om medeltida hantverkare, byggnadsprocesser och 
träkonstruktioner. 

Det specifika syftet med etapp 3 har varit att genom 
dendrokronologiska undersökningar få en bättre och 
säkrare datering av de undersökta kyrkornas taklag. 
Genom att bättre förstå kyrkornas byggnadshistoria 
kan vi också i förlängningen få en tydligare bild av 
kyrkobyggnadsprocessen i Strängnäs stift. Genom att 
jämföra de okulära undersökningarnas resultat med de  
utförda dendrodateringarna bör det också gå att förfina 
okulära dateringar för att därigenom minska behovet av  
förstörande undersökningar.

Målet med etapp 3 i Södermanlands län har varit att 
genomföra dendrokronologiska undersökningar i de 
utvalda kyrkorna. Vidare har målet med projektet varit 
att sprida kunskapen om medeltida hantverkare och 
byggnadsteknik till samtliga aktörer med anknytning 
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till kyrkobyggnader, såsom församlingar, forskare, 
myndigheter, projektörer/konstruktörer, hantverkare/
entreprenörer samt till en intresserad allmänhet genom 
olika riktade informationsinsatser.

Metod och genomförande
Urval och provplatser har byggt på de undersökningar 
som utfördes under etapp 2 av projektet. Provtagningarna 
utfördes under 2018 med kompletteringar under 2019 
av Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga med 
bistånd och antikvarisk medverkan av Kjell Taawo, 
Sörmlands museum. Analyserna har utförts av Hans 
Linderson, Lunds universitet. Tolkningarna har i hu-
vudsak utförts av Daniel Eriksson med kompletteringar 
av Kjell Taawo.

Provtagningen utfördes genom i huvudsak uttag av 
borrprover med kärnborr. Två olika typer av borr an-
vändes. För homogent och oskadat virke användes en 
Berliner dendroborr med ytterdiameter 12 mm som ger 
en borrkärna på 6,5 mm. Där det bedömdes svårare att 
få ut en oskadad borrkärna användes en grövre kärnborr 
med ytterdiameter 19 mm  som ger en borrkärna med 
diametern 12 mm. Provplatserna och proverna doku-
menterades i text och bild. 

Borrningen ger en förhållandevis liten åverkan och 
utförs på ställen som är svåråtkomliga och mycket lite 
synliga. Hålen numrerades med krita men pluggades inte 
efteråt eftersom det kan vara en poäng att borrhålen finns 
tillgängliga för framtida forskning. De öppna hålen är 
inget som kan medföra någon konstruktiv risk för virket 
i den torra vindsmiljön och eftersom konstruktionerna 
är så lite synliga blir också den estetiska vinsten med en 
pluggning ganska liten. Vår bedömning är att ingreppet 
inte påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. Snarast 
kommer den fördjupade kunskapen om kyrkans historia 
att bidra till att kyrkans kulturhistoriska värde stärks.
Dessutom bidrar de utförda analyserna till att visa om 
våra okulära bedömningar varit korrekta och därmed 
fördjupa möjligheterna att göra tillräckligt rättvisande  
dateringar utan dendroanalys.

Sammanfattning av resultaten
I de tio kyrkorna som ingick i etapp 3 togs sammanlagt  
157 st dendroprover. Av dessa gav 51 prover säsongsex-
akta dateringar. Endast ett knappt 20-tal prover gick ej 
alls att datera. Dessa var framförallt skadade prover 
eller prover tagna i frodvuxen gran med för litet antal 
årsringar för att möjliggöra en datering. Övriga prover 

gav resultat inom tidsspann, i vissa fall endast några få år 
och i andra fall längre perioder. Även dessa resultat har 
dock i många fall bidragit till att bekräfta eller  justera 
befintlig kyrkobyggnadshistorik. 
I många fall har det visat sig att de antaganden som 
gjorts under etapp 1 och 2 av projektet varit korrekta.
En okulär bedömning av en, eller gärrna flera personer, 
med rätt kompetens räcker långt och kan många gånger 
göra en dendroanalys överflödig.

De tio kyrkorna i etapp 3 av projektet har i något olika 
grad fått sin historik förändrad och fördjupad:

Forssa kyrka har fått en helt ny byggnadshistorik. En 
timmerkyrka uppfördes 1338 sannolikt som ersättning 
för en äldre träkyrka. Under slutet av medeltiden revs 
timmerkyrkan och ersattes av en stenkyrka som stod 
färdig 1503. 1516 uppfördes ett vapenhus i söder.

Härads kyrka visade sig ha en unik romansk takkon-
struktion i långhuset som daterades till 1166-1183. Här 
finns också stiftets äldsta bevarade timrade gavelröste 
från 1250-65 och landets hittills äldsta klockstapel då 
tornhuven och flera av stolparna daterades till 1284-1285.
Kyrkan och klockstapeln tillsammans visar också på en 
komplex möjlig byggprocess som genererar spännande 
hypoteser.

Vad gäller Lids kyrka visade sig den äldre byggnadshis-
toriken stämma ganska väl och vi fick en tydligt årsexakt 
datering för fällningen av timret till stenkyrkans tak-
konstruktion, år 1264.

Ripsa kyrkas byggår har sannolikt kunnat sättas till 
år 1212. Proverna från takstolarna i det ursprungliga 
långhuset visar att timret till nuvarande taklag fälldes 
1358-1360. I och med denna datering kan vi med sä-
kerhet säga att den hittills odaterade branden i kyrkan 
inträffade senast 1358 men förmodligen något år innan 
dess. Detta är den enda dateringen i projektet som tyd-
ligt ligger under den tid när Sverige var hårt drabbat 
av digerdöden. Dendroanalysen av det ursprungliga 
långhusets timrade gavelröste visade att det uppfördes 
år 1608. Spår i röstet visar att vi med stor säkerhet kan 
anta att det romanska korets murar stod kvar tills strax 
innan dagens kor började uppföras 1622. Sammantaget 
visar detta att en äldre byggnadshistorisk tolkning av 
kyrkans utveckling var mer rättvisande än den som legat 
till grund för de senare kyrkobeskrivningarna.

I Runtuna kyrka fick taklaget över det ursprungliga koret 
en exakt datering till vintern 1165/66 medan långhuset 
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fick daterades till vintern till 1171/72. Detta öppnar upp 
för möjligheten att koret byggts mot en äldre träkyrka 
som några år senare ersatts av ett långhus i sten. Dock 
kan såklart också byggprocessen av olika anledningar 
ha dragit ut på tiden och koret ställts under tak sju år 
före långhuset. Det romanska taklaget över långhuset 
fick därmed också sitt ovanligt konsekventa märksystem 
daterat till 1171/72.  

För Tumbo kyrka kunde dendroprover tagna år 1992 nu 
preciseras. Den kompletterande provtagningen i långhu-
sets äldsta taklagsdelar ändrade den tidigare dateringen 
för takkonstruktionens uppförande från ”efter 1146”, till 
vintern 1154/55. Vid återanalysen av de äldre proverna 
framkom även en ny datering, 1249, för ett av de åter-
brukade sparrstöden i konstruktionen. Provsvaren från 
långhusets andra generations takstolar samt sakristians 
taklag visar att kyrkorummet valvslogs samtidigt som 
sakristian uppfördes, närmare bestämt ca 1515.

För Tystberga är kyrkans tidiga historia osäker även efter 
datering. Prov från remstyckena antyder att kyrkan uppför-
des någon gång under perioden 1200-1214. Det kan dock 
inte uteslutas att de provtagna remstyckena är sekundära. 
Två bindbjälkar daterades exakt till vintern 1305/1306 
och hör till någon reparationsinsats. Tunnvalvstakstolen 
av frodvuxet granvirke med litet antal årsringar gick inte 
att datera. Remstyckena som valvtakstolarna vilar på 
daterades dock till perioden 1338-1376 vilket stämmer 
bra med tidigare antaganden om kyrkans förlängning åt 
öster. Detta stämmer också överens med bearbetningen 
och utformningen av valvtakstolarna.

I Vallby kyrka daterades högben till 1134 och är därmed 
den hittills äldsta daterade kyrkan i Södermanland. 
Trätunnvalvstakstolarna i öster daterades till 1335 
och gav därmed även årtalet för kyrkans förlängning 
österut. Sakristian daterades även den till 1335, vilket 
därmed visade att den är samtida med långhusets för-
längning. Vapenhuset daterades till perioden 1471-1484. 
En ekbjälke högst upp i tornet fälldes vintern 1194/1195. 
Om man antar att tornet är samtida med långhuset kan 
dateringen antyda att tornet var föremål för någon form 
av ombyggnad eller reparation 1195.

Ytterselö kyrkas takkonstruktion över långhuset datera-
des till 1187 vilket får anses vara kyrkans ursprungliga 
uppförandetid. En av ekbjälkarna i tornets ursprungliga 
klockupphängningsbjälklag under tornhuvens bjälklag 
daterades till 1213 medan tornhuven daterades till 1228. 
Dateringen till 1213 pekar mot att tornet är uppfört minst 
25 år efter långhuset. Det finns inga spår i murverket som 

skulle tyda på att bjälken murats in i efterhand eller att 
tornet höjts. Tornhuvens tydliga datering till 1228 kan i 
sin tur möjligen tyda på att detta är andra generationens 
tornhuv på kyrktornet. Den första tornhuven skulle 
ha kunnat varit lägre och flackare än den nuvarande, 
analogt med tornhuvarna vid Hardemo och Mosjö kyr-
kor i Närke, där tornen uppförda under 1100-talet fick 
tornhuvarna daterade till 1200-tal. Konstruktionerna 
visade där tecken på att vara återbrukade från äldre 
tornhuvar med lägre och flackare tak. 

Dendroanalysen i Årdala kyrka visade att nuvarande 
taklag restes cirka 1481. Detta är därmed det senaste  
årtalet för kyrkans valvslagning. De brandrester som 
visar att kyrkan brunnit, efter att valven slogs men 
innan nuvarande taklag restes, ger därmed vid handen 
att branden troligen inträffande något eller några år 
innan 1481. Dateringarna gav ingen fördjupning rörande 
kyrkans romanska historia men åtminstone kan en del 
av byggnadshistoriken revideras.

Resultaten har i många fall bidragit till ytterligare fler 
frågor och hypoteser som framöver i olika sammanhang 
skulle vara intressanta att arbeta vidare med.
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FORSSA KYRKA

Byggnadsbeskrivning och historik
Forssa kyrka består av ett rektangulärt långhus som 
avslutas med ett lägre och smalare gravkor i öster. En 
sakristia finns på norra sidan och ett vapenhus i söder. 
Långhus, vapenhus och sakristia är uppförda i natursten 
med spritputsade fasader medan det tegelmurade koret 
har slätputsade hörnkvadrar och nischer och mer arbetade 
omfattningar och listverk. Vapenhus, långhus och korets 
västra del är täckta med rött tvåkupigt lertegel. Korets 
absidformade avslutning har ett svartmålat järnplåttak.
Första skriftliga omnämnandet av Forssa socken härrör 
från år 1329. Långhuset och sakristian har av tidigare 
forskning ansetts vara uppförda under 1300-talet och 
långhusets två stjärnvalv liksom vapenhuset antogs ha 
tillkomit under 1400-talet. 1708 byggdes koret vid kyr-
kans östra gavel. Sakristian utvidgades mot öster 1762. 
1903 täcktes taken med svartglaserat tegel, ovanpå den 
tidigare täckningen av huggna spån på långhus och av 
stickspån på kor och vapenhus. Omläggning av yttertak 
och mindre takstolskompletteringar utfördes 1999.

Taklag
Forssa kyrka har hela 29 st takstolar över långhuset 
med ett c/c-avstånd på endast 50-80 cm och med klena 

dimensioner. Det mesta virket är 11 x 9 cm och ytan 
är bilad. Takstolarna har knäbock, korsande stödben 
och en hanbjälke. De korsande stödbenen avslutas mot 
knäbockens stödben. Alla knutpunkter är bladningar 
halvt i halvt. Hanbjälkarnas och stödbenens möten med 
högbenen är försedda med nacke, övriga bladningar är 
raka. Hanbjälkarnas möte i nock och tassarnas möte 
med högben respektive stödben är dymlade, övriga 
knutpunkter är spikade med smidda spikar. Högbenen 
, framförallt i östra delen av vinden, har ”vält” kraftigt 
mot öster och är även kraftigt nedböjda på mitten.

Ovanför vapenhuset står sex takstolar med knäbock 
och hanbjälke.

Hela taktron ovanför både långhus och vapenhus består 
av spräckta, bilade och snedkantade brädor. Vindarna 
är oisolerade.

Vid besöket i etapp 2 den 15 december 2017 noterades att 
taklagets yttre och inre remstycken består av sannolikt 
romanskt väggtimmer med en tjocklek av ungefär 7” 
och varierande höjd, runt 12”. Timret har skarpt huggna 
kanter, svagt skålat drag på undersidan och rak ovansida. 
Ytan på timret har en ”mjuk” sprätthuggning vilken 
Daniel Eriksson erfarenhetsmässigt liknar vid huggspår 
från 12-1300-talet. Vissa timmer har vittrad yta medan 

Planritning över Forssa kyrka med de undersökta takstolarnas placering, markerade med numrerade linjer samt 
platserna för dendroprovtagningen (Prov 1-8). Utbyggnadsetapperna uppdaterade utifrån den dendrokronolo-
giska analysen.
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Ovan valven döljer sig yttre och inre remstycken, återanvända från en timmerkyrka uppförd cirka 1338. 
Foto: Daniel Eriksson, Bygg & hantverk i Karlskoga

andra har tydliga huggspår vilket visar vilken sida som 
varit vänd in mot kyrkorummet. Det yttre remstycket 
längst i väster på norrsidan har med jämna mellanrum 
urtag, sannolikt för bindbjälkar, vilket visar att detta 
timmer bör ha varit ett väggband. Under stickbjälken 
på norra sidan av takstol nr 6 ligger vad som troligen 
är ett oanvänt väggspån. Stödbenet till takstol 4 i söder  
är återanvänt med sprätthuggen yta.

Takstolsdelarna har gott om ytor med vankant vilka 
lämpar sig väl för dendrokronologisk provtagning. De 
skarphuggna timmer som utgör remstycken kan dock 
vara svårare när det gäller att hitta ytor med vankant.

Dendroprovtagning
Provtagningen utfördes av Daniel Eriksson vid två 
tillfällen 9:e mars 2018 och 10:e maj 2019.

Provtagning har skett i taklagen över långhuset och va-
penhuset. Syftet var att datera de återanvända delar som 
bedömdes komma från en medeltida träkyrka samt det 
nuvarande taklaget. Den dendrokronologiska analysen 
utfördes av Hans Linderson, Lunds universitet.
Totalt togs åtta borrprover, tre i de återanvända delarna 
och fyra i takstolar som bedöms vara tillverkade i samband 
med valvslagningen. Ett prov togs i vapenhusets taklag.

Tolkning av resultatet
De återanvända delarna bedöms komma från en med-
eltida timmerkyrka, mest troligt nuvarande stenkyrkas 
föregångare. Delarna dateras till 1338 vilket bör repre-
sentera det ungefärliga byggnadsåret för timmerkyrkan 
(Prov 1-2). Utifrån dessa uppgifter verkar det inte särskilt 
troligt att nuvarande kyrka uppfördes under 1300-talet, 
timmerkyrkan bör ju rimligen ha stått en tid innan den 
ersattes. Det är också högst troligt att även timmerkyrkan 
från 1338 haft en föregångare, kanske en stavkyrka. Detta 
eftersom Forssa omnämns  som självständig socken 1329 
och som annex till Årdala 1314. En socken kunde bildas 
först när det fanns en församling stor nog att underhålla 
kyrka och en präst.

Långhusets takstolar dateras till 1503 och vapenhusets 
takstolar till 1516 (Prov 4-8).

Den mest trovärdiga hypotesen utifrån denna under-
sökning är att en timmerkyrka uppfördes 1338 och då 
ersatte en äldre kyrka. Under slutet av medeltiden revs 
timmerkyrkan och ersattes av en stenkyrka som stod 
färdig 1503. 1516 uppfördes ett vapenhus i söder.
Dessa nya uppgifter stämmer inte alls med den hittills 
antagna byggnadshistoriken, varför denna bör revideras.
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           14 februari 2019  

         15 augusti 2019 
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2019:18 & 71 

Hans Linderson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV LÅNGHUSET I FORSSA KYRKA, 

STRÄNGNÄS STIFT – KOMPLETTERING*  
Uppdragsgivare: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB, Valåsen 308, 691 94, 
Karlskoga, info@lobergsfalla.com 
Område: SO Flen  Prov nr: 72767-72771 72794-72796* Antal Borrprov: 5+3* 
Dendrokronologiskt objekt: Sprätthuggna 72767-72769  ej sprätthuggna 72770-
72771&72794-72796*    
Resultat: 
 Dendro 
nr: 

Provnr; 
Y rem=yttre 
I rem=inre 
hb=högbenk 
Takstolsnr 
fr V i LH 
N=norrsida 

Träd-
slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

Kommentarer (mer 
vågad datering inom 
parantes) 
 

72767 1;y rem 5/6 S Tall 106; 1 Sp 10 ej W 1280 1325-1355  

72768 2; I rem11/12 
N Tall 144; 1 Sp 68 W 1337 V 1337/38  

72769 3; y rem5/6N Tall 51;1 Ej Sp (1212) Ej säker (E 1272) 

72770 4; hb 5 S Gran 66 W, B enl fältnot 1501 X-1 V 1501/02 

72771 5;  hb 13 N Gran 76 B 1502 X V 1502/03 
72794* 6; hb 4 S Tall 70;1 Sp 28?  W? 1500 1500-1532 (1500-1502) 
72795* 7; stickbj15 S Tall 67 Sp 40 W 1502 V 1502/03  

72796* 8;rem2/3 ö Tall 151;1 Sp 58 W 1515 V 1515/16  
        

Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter 
Kommentarer till ovanstående resultattabell 
Virket från två av de provtagna remmstyckena är om de är avverkade samtidigt fällda 
vinterhalvåret 1337/38. Prov 1 och 2 korsdateras dåligt vilket kan bero på att virket är kommet 
från skilda områden men det är möjligt att trädet, prov 1 som är mer svårdaterat, bara har stått lite 
udda. Proveniensen är svårbestämd, nordöstra Götaland till sydöstra Svealand. 
Högbenen är av granvirke och korsdateras väl med varandra så att vi vet att de är avverkade vid två 
intill-liggande vintersäsonger. Troligtvis är det senast avverkade trädet fälld vinterhalvåret 1502/03 
men detta är inte helt säkert. Granprover behöver vanligtvis dubbelt så stor uppsättning prover 
jämfört med prover av tall om antalet årsringar är lika (rapport 14 feb 2019). 
De kompletterande proverna 6 och 7 är av furuträd och dateras till vinterhalvåret 1502/03 om de är 
avverkade samtidigt. De korsdateras dåligt mot granproverna 4 och 5 därför har jag valt att behålla 
den ”mer vågade dateringen” på dessa. Enligt Daniel Eriksson bör de vara samtida, vilket här har 
tydliggjorts. Tallens 1500-talsvirke har en lokal proveniens, Skeppsbron i Stockholm daterar bäst. 
Vapenhusets remstycke, prov 8, är avverkad vinterhalvåret 1515/16 
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Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830  e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  
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HÄRADS KYRKA

Byggnadsbeskrivning och historik
Härads kyrka består av ett långhus med en utbyggnad i 
väster, ett aldrig slutfört västtorn vilket är något lägre än 
långhuset. Vid sydväggens västra hörn ligger ett vapen-
hus vilket idag fungerar som väntrum/barnrum. Mitt på 
norrfasaden skjuter en korsarm ut. Samtliga fasader är 
spritputsade i gul kulör med slätputsade vita hörn-, dörr- 
och fönsteromfattningar. Taken är spåntäckta sadeltak.

Strax öster om kyrkan står klockstapeln, en förhål-
landevis liten tornstapel med åtta stolpar i fasaden och 
stående brädpanel mellan stolparna. Den pyramidfor-
made tornhuven är täckt med spån. I stapeln hänger två 
klockor, en klocka utan inskriptioner men utifrån formen 
sannolikt gjuten under 1300-talet och en klocka gjuten 
år 1663 i Stockholm.

Utifrån konsthistorisk utgångspunkt har Härads ursprung-
liga stenkyrka antagits vara byggd omkring 1170-1180. 
Ursprungligen bestod kyrkan av ett långhus (6 x 9 m 
innermått) med ett mindre kvadratiskt kor i öster och 

ett möjligen aldrig fullbordat torn (3 x 4 m innermått) i 
väster. Den ursprungliga romanska portalen finns kvar 
i långhusets sydvästra del med en ålderdomlig smal 
gråstensomfattning. Från denna tid finns en relikkista 
i koret i huggen sandsten utförd av den stenhuggare på 
Gotland som går under namnet Majestatis. Kistlocket 
är försett med reliefbilder av Jesus, jungfru Maria och 
apostlarna. Det var ursprungligen målat och hade en 
metallkam över ”takåsen”. 

Tidigare historik har angivit att valven i kyrkan slogs i 
slutet av 1400-talet och sannolikt revs långhusets öst-
gavel tillsammans med koret vid samma tid och kyrkan 
förlängdes åt öster. Vapenhuset och en sakristia byggdes 
sannolikt också vid samma tid. Den igenmurade ingången 
till den år 1758 rivna sakristian finns kvar som en nisch 
i väggen i koret. 

År 1625 anges i sockenstämmoprotokoll att eftersom 
klockstapeln är så förfallen ska hela socknen hjälpas åt 
att ta fram material till en ”tornbygning” på västra gaveln 
där klockan ska hängas. 1627 noteras att klockstapeln 
är förfärdigad och kostnaderna redovisas för arbete och 
material i form av 9 bjälkar, sågade brädor och järn. 

Plan över Härads kyrka med de undersökta takstolarnas placering, markerade med numrerade linjer. 
För beskrivning av respektive numrerad takstol, se nästa sida.
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Beskrivning av takstolarna i Härads kyrka
1. Södra sidan intakt. Norra sidan nytt högben.
2. Förstärkt med nya högben och hanbjälke fogade halvt i halvt. Stödben saknas.
3. Original. Norra sidan saknas.
4. Södra sidan intakt. Norra sidan nytt högben och hanbjälken, stödben saknas.
5. Norra sidan intakt. Södra sidan omflyttad och lagad. Bindbjälken på södra sidan är kapad och förstärkt.
6. Förstärkt med nya högben och hanbjälke fogade halvt i halvt. Stödben saknas.
6b-19, långhusets romanska takkonstruktion. Mellan takstol nummer 6b och 17 löper en omsorgsfullt profilhug-
gen ursprunglig nockås.
6b. Primärtakstol som vilar över långhusets västra gavelröste. Stickbjälkar (ursprunglig bindbjälke?) av ek 
knutade halvt i halvt med högben av furu. Alla delar sprätthuggna. Stor dymling i norr, dymling saknas i söder. 
På högbenen ca 30 cm upp från möte bindbjälke sitter dymling i öst-västlig riktning, antagligen för vindskida. 
Högbenen möter halvt i halvt i nock, dymlat möte.
7. Sparrarna sprätthuggna. De sekundärt ditsatta stödbenen är återanvända ursprungliga. Inga urtag för stödben 
synliga. Bindbjälkarna är ursprungliga, sprätthuggna och avhuggna jäms med murens insida. Det nedre urtaget 
på södra sidan är husat.
8. Sparrarna sprätthuggna. De sekundärt ditsatta stödbenen är återanvända ursprungliga. Inga urtag för stödben 
synliga. Bindbjälkarna är ursprungliga, sprätthuggna och avhuggna jäms med murens insida. Det nedre urtaget 
på södra sidan är husat. Det nedre urtaget på norra sidan är inte avslutat.
9. Sparrarna sprätthuggna. De sekundärt ditsatta stödbenen är återanvända ursprungliga. Inga urtag för stödben 
synliga. Bindbjälkarna är ursprungliga, sprätthuggna och avhuggna jäms med murens insida. Det nedre urtaget 
på södra sidan är husat. Förstärkning med dubbelt stödben på södra sidan mellan takstol 8 och 9.
10. Avhuggen bindbjälke och sprätthugget stödben. Stödbenet inte återanvänt.
11. Sekundär stickbjälke i söder. Sprätthuggen sparre i söder. Stödben inte återanvänt. I norr sprätthuggen sparre 
och avkapad bindbjälke. På samma bindbjälke har kompletterats med senare högben pga rötad ursprunglig knut-
punkt.
12. Primärtakstol i mitten. Alla delar sprätthuggna. Skarv i remstycket på södra sidan. Dymling med stor skalle. 
Det norra ursprungliga högbenet kapat i nederdelen på norrsidan, kompletterat med en bockkonstruktion med 
tass. Högbenen möter varandra i nock, 21 cm breda och 16 cm höga.
På södra sidan går en ursprunglig förstyvning från remstycket mellan sparre 14 och 15 till primärtakstol 12. 
Strävan ansluter på ovansidan av primärtakstolen och sparren 13 är urhuggen för strävan. Strävan bör alltså ha 
tillkommit vid resningen av primärtakstolarna och innan montering av sparrar.
13 Äldre delar sprätthuggna. Avhuggen bindbjälke. Återanvänt stödben. Den norra ursprungliga sparren kapad i 
nederdelen på norrsidan, kompletterat med en bockkonstruktion med tass.
14. Sparre i söder sprätthuggen. Senare utbytt stödben och stickbjälke. Helt ny takstol på den norra sidan.
15a. Helt ny takstol.
15b. Ursprunglig sparre och bindbjälke i söder.
16. Ursprunglig sparre och bindbjälke i söder med återanvänt ursprungligt stödben. Helt ny takstol på den norra 
sidan. Den ursprungliga profilhuggna nockåsen har kapats mellan 16 och 17.
17. Ursprunglig sparre och bindbjälke i söder med återanvänt ursprungligt stödben. Helt ny takstol på den norra 
sidan.
18. Ny takstol på båda sidor.
19. Primärtakstol i öster. Sprätthuggna högben i ek, 20,5 cm bred och 17 cm hög. Hanbjälken, 21 cm hög, infäst 
på östra sida av högbenet, 56 cm nedanför underkant på nocken. Lodräta urtag för stödben på västra sidan av 
högbenet. Sekundär tass och stödbenet. Ursprungligt stödben, 10 cm högt, infäst 1,81 meter över överkant på 
bindbjälken, 3 cm djupt urtag. Norra högbenets övre halva som är ursprunglig, går eventuellt att såga dendroprov 
av.
20-28. Inga återanvända delar. Se sektionsritning, takstol nummer 25.
29. Gammalt sprätthugget yttre remstycke med hylla. Skarv vid takstol 12 och 19.
30 Nyare remstycke. Även ett inre remstycke.
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Tidigare forskning har antagit att det då rört sig om en 
påbyggnad av det möjligen ej fullbordade västtornet men 
det kan lika gärna ha blivit ett nytt bygge mot västga-
veln på det ofullbordade tornet eller så ändrade man sig 
och reparerade helt enkelt den befintliga klockstapeln. 
1673 anges att klockstapeln ska få hjälp med ”stöd och 
korsband”. 1684 när antikvarien Johan Peringskiöld 
tecknade av kyrkan har det ofullbordade tornet samma 
takutformning som idag. Om någon konstruktion blev 
byggd på eller invid västra gaveln var den då riven. 
1684-1685 görs omfattande arbeten på klockstapeln 
av byggmästarna Anders och Lars Olofsson i Skälby. 
Tidigare har antagits att det var dagens stapel som då 
nybyggdes. 

1749 besiktades det gamla kyrktaket och hälften av 
takstolarna angavs vara förruttnade. 30 timmer samt 
spån och bräder uppgavs behövas. Året efter köptes 
spån och spik till taken och 16 000 spån ska ha gått åt. 
År 1758 började norra korsarmen byggas och den med-
eltida sakristian revs. Därefter fungerade tornrummet 
som sakristia.

1799 revs och återuppmurades en del av gaveln mellan 
torn och långhus i samband med att en eldstad murades 
i tornrummets sakristia. 1937 fick kyrkan sin nuvarande 
västingång. Den romanska öppningen mellan vapenhus 
och långhus murades igen och vapenhuset fick ny an-
vändning som bårhus. År 1980 togs den på 1930-talet 
igenmurade öppningen upp och det f d vapenhuset blev 
på nytt sakristia. Samtliga tak på kyrka, klockstapel 
och stigluckor tjärades 2001 liksom panel och synliga 
stomdelar på klockstapeln. År 2004 flyttades sakristian 
till norra korsarmen och det f d vapenhuset används 
sedan dess som väntrum/barnrum.

Taklag
Över långhuset och koret står 23 takstolar. De första 
14 takstolarna/sparrparen från väster utgörs av en ro-
mansk takkonstruktion som är ensam i sitt slag i landet. 
Konstruktionen består av tre primärtakstolar i kraftiga 
dimensioner, en över det västra gavelröstet, en i mitten 
och en över det nu rivna ursprungliga östra gavelröstet. 
Takstolarna har högben som i nock är bladade halvt-
i-halvt, högt sittande hanbjälke, urtag efter borttagna 
stödben och bindbjälke kapad för valven, samtliga delar 
sprätthuggna. 
Över de primära takstolarna är en mycket omsorgsfullt 
profilhuggen nockås nedfälld. I nockåsen är sedan de 
mellanliggande sparrarna intappade, lite förskjutna sin-
semellan. Sparrarna är av varierande dimension, smalnar 

av från rot till topp och står med toppänden uppåt. De är 
sprätthuggna och har urtag för dubbla stödben. Sparrarna 
är bladade och dymlade i mötet med bindbjälkarna. På 
södra sidan går en ursprunglig förstyvning från remstycket 
mellan sparre 14 och 15 till primärtakstol 12. Strävan 
ansluter på ovansidan av primärtakstolen och sparren 13 
är urhuggen för strävan. Strävan bör alltså ha tillkommit 
vid resningen av primärtakstolarna och innan montering 
av sparrar. De ursprungliga bindbjälkarna är avhuggna 
för valven. Takstolarna har på flera ställen förstärkts och 
kompletterats. På södra sidan ligger ett yttre remstycke, 
sprätthugget och med hylla för takfotsbräda, ända fram 
till murskarven för det ursprungliga romanska långhuset. 
På norra sidan är remstycket oåtkomligt. 

Över östra delen av vinden står nio takstolar av gotisk 
modell med knäbock och dubbla hanbjälkar. Virket har 
bilad yta och vankant är förekommande. Alla knutpunkter 
är bladningar halvt i halvt. Mötena hanbjälkar-högben 
och stödben-högben är utförda med nacke och fästa med 
smidd spik. Även mötet tass-stödben är spikat. Mötena i 
nock och högben-tass är dymlade. Från skarven mellan 
det romanska långhuset och 1300-talsutbyggnaden vilar 
takstolarna på ett yttre och ett inre remstycke. 

Över ”det ofullbordade tornet” i väster  står sex romanska 
takstolar. Allt originalvirke är sprätthugget. Takstolarna 
består av högben, bindbjälke och stödben som går från 
högbenen ned till en T-formad styrbjälke. Den T-formade 
styrbjälken går från gavel till gavel och är hopknutad 
med takstolarnas bindbjälkar. Styrbjälken slutar i sin 
östra ände innan den murade gaveln, den har alltså ingen 
förbindning med väggen. Högbenen är uttagna som 
helstock och har kvar ekdymlingarna som fäst in den 
ursprungliga taktron. Vissa stödben består av helstock 
medan några är av kluvet virke (halvklovor). Takstolen 
nr 5 i väster är nästan intakt, övriga takstolar har fått 
något av högbenen och stödbenen ersatta och förstärkts 
med nytt virke. Sammanfogningar är utförda halvt i 
halvt med raka blad. Mötena mellan högben i nock och 
högben-bindbjälke är dymlade. Endast sista takstolen mot 
öster har istället två spikar i nockmötet. Enda takstolen 
där ”islagsänden” av dymlingen högben-bindbjälke inte 
är dold av påspikad förstärkning har en skuren skalle. 
Stödbenen har ett blad, men är sedan spikade utanpå 
högbenen. I sin nedre ände står stödbenen löst i ett 
urtag i den T-formade styrbjälken. Bindbjälkarna nr 2 
och 5 har avtryck/urtag för någon form av stödben som 
riktat sig ned mot kyrkorummet. Avtrycken befinner 
sig närmast intill muren i vardera änden på de två bind-
bjälkarna. Takstolarna vilar på remstycken i furu med 
hylla för takfotsbräda. Remstyckena skjuter ut genom 
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västra gavelröstet och bär upp en yttre takstol. På södra 
murkrönet hittades ett lösfynd i form av en bit av en 
dekorerad nockås. Jämfört med nockåsen i långhuset är 
den utförd i en klenare dimension och med en mindre 
radie på den skurna dekorationen. Med stor sannolikhet 
hör denna nockås ihop med takkonstruktionen som nu 
står över ”tornet”. Det mest troliga är då att nockåsen 
demonterats och att högbenen sedan sammanfogats 
med varandra i nock. Det kan möjligen också vara så 
att högbenen ursprungligen varit sammanfogade och 
nockåsen varit nedfälld över takstolarna.

Gavelröstet i väster är timrat med 19 varv sprätthugget 
och skarpkantat liggtimmer. Väggtimren är samman-
fogade med fyrkantiga ekdymlingar. Ett stort ek-knä 
sitter fastdymlat i timmerväggen och i den T-formade 
styrbjälken. Knäet är 1,7 m högt och går ut 1,45 m från 
den timrade väggen. 

Endast ca 1,5 meter under nuvarande taklagets bindbjälkar 
finns ytterligare ett bjälklag. På detta ligger ett golv med 
sprätthuggna golvplank. Några golvplank ligger kvar i 
sitt ursprungliga läge medan de flesta brutits upp vid 
isolering av tornet och staplats mot norrmuren.

Taktron över hela kyrkan består av ramsågade snedkan-
tade brädor och vindarna är oisolerade.

Tornstapeln
Vid uppstarten av hela inventeringsprojektet hölls 
ett gemensamt möte vid Härads kyrka för att hitta 
inventeringsnivåer och gemensam metodik. Då upp-
märksammades att klockstapeln som hittills bedömts 
vara uppförd under 1600-talet uppvisade stora likheter 
med de tornstaplar som då nyligen undersökts i Skara 
stift och daterats till första hälften av 1300-talet. När 
stapeln sedan undersöktes invändigt noterades också 
att stora delar av konstruktionen hade sprätthuggna 
ytor vilket ytterligare stärkte hypotesen att stapeln var 
uppförd innan mitten av 1300-talet. Stapeln blev därför 
ett av de självskrivna objekt där vi ville gå vidare med 
dendrodatering.

Klockstapeln är som tidigare nämnts en förhållandevis 
liten tornstapel med fyra svagt inåtlutande hörnstolpar 
och en ytterligare stolpe på mitten av varje sida. I sin 
topp ansluter de åtta stolparna mot en kvadratisk ram av 
kraftiga plankor. Centralt placerad finns en hjärtstock 
som löper hela vägen upp i den pyramidformade torn-
huvens spets. Hjärtstocken har en ursprunglig skarv i 

sin övre del och längre ned en skarv som möjligen är 
från en reparation av hjärtstockens nederdel.
Ursprungligen har högt sittande tvärplankor löpt genom 
stolparna i de genomgående rektangulära hål som finns 
där. Ingen av dessa plankor finns bevarade.  

På varje sida finns stora kryssträvor spikade på stolparnas 
insida. Spikningen i mittstolpen är utförd med stor spik 
av 16-1700-talstyp.

Stolparna vilar på en syllram. Den västra syllen är i ek 
medan övriga syllar är i furu. Furusyllarna är bredbilade 
och sannolikt eftermedeltida. Övrigt virke i stapeln 
består av furu förutom östra och västra plankorna i den 
övre ramen som är av ek.

Dendroprovtagning och analys
Dendrokronologisk provtagning av taklagen i Härads 
kyrka och av klockstapeln har skett i flera omgångar. 
19 dendroprover från kyrkans taklag och 17 prover från 
klockstapeln har analyserats. 

I Härads kyrka daterades två taklag till tidig medel-
tid. Långhusets nockåskonstruktion med sparrar och 
avhuggna bindbjälkar daterades till 1166-1183 medan 
konstruktionen i det ofullbordade västtornet daterades 
till 1219-22. Västgavelns timrade röste daterades till 
1250-65. Timmerröstet är därmed en av Sveriges äldsta 
bevarade timmerkonstruktioner. Ekknäet som binder 
ihop gavelröstet med den T-formade styrbjälken fick 
dateringen 1236-1238.

Det sprätthuggna golvet på bjälklagsnivån strax under 
det ofullbordade tornets murkrön daterades till 1317/18 
medan bjälklaget under golvet fick en bjälke daterad 
till 1326-1335.

De gotiska knäbockstakstolarna över koret daterades 
till år 1501.

Dendroanalysen av proverna från klockstapeln visade 
att virket till tornhuven fälldes vinterhalvåret 1284-1285, 
en datering som också kan stämma in på fyra till fem 
av stolparna. Virket till övriga stolpar fälldes år 1319-
1321, troligen lokalt eller i södra Södermanland. Alltså 
i princip vid samma tidpunkt som golvet i kyrkans 
”ofullbordade torn” tillkom.

Märkligt nog får hjärtstocken äldre dateringar än resten 
av klockstapeln. Den övre delen fick datering med två 
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olika förslag, 1137-1167 samt 1236-1266. Hjärtstockens 
nedre del som vi på grund av utseende och skarvning 
förmodade blivit utbytt daterades till vinterhalvåret 
1256-1257. Den skulle alltså kunna vara samtida med 
hjärtstockens övre del och därmed datera även denna till 
1256-1257. Men den övre delen skulle alltså även kunna 
vara äldre och då samtida med de äldsta konstruktionerna 
i kyrkobyggnaden. 

Ett prov från stapelns västra syll fick en osäker datering 
med två olika förslag på fällningsår, 1141-1149 samt 
1220-1228. Denna syll skiljer sig från de övriga genom 
att den är av ek. Dateringen är osäker så ingen större vikt 
kan läggas vid detta resultat. Den tidigare dateringen 
ligger dock samtidigt som den övre delen av hjärtstockens 
tidigaste dateringsförslag vilket skulle kunna precisera 
fällningsåret för både eksyll och hjärtstock till perioden 
1141-1149, men detta är som sagt osäkert.
Ett prov i västra mittsyllen daterades till vinterhalvåret 
1626-1627 vilket direkt kan kopplas till de uppgifter i 
kyrkans räkenskaper som anger att reparationsarbeten 
på klockstapeln färdigställdes 1627.

Försök till tolkning av resultat och 
byggprocess
Hur kan det då ha gått till när takkonstruktionen över 
Härads kyrkas långhus restes i slutet av 1100-talet? En 
möjlig rekonstruktion kan vara som följer:
De båda remstyckena med sina uthuggna hak för bind-
bjälkarna lades ut på norra respektive södra murkrönet. 
Därefter lades bindbjälkarna ut och ovanpå dessa lades 
plank som sedan tjänade som byggyta. De 3 primära 
takstolarna sattes ihop på marken och var de första 
att resas. Vid den mittre primärtakstolens södra sida 
finns fortfarande en diagonal sträva från övre delen 
av högbenet ned till remstyckets yttersida. Strävans 
övre ände ansluter på ovansidan av primärtakstolen 
och sparren nr 13 är urhuggen för strävan. Strävan bör 
alltså ha tillkommit vid resningen av primärtakstolarna 
och innan montering av sparrarna. Nockåsen drogs 
därefter upp längs högbenen och lades på plats över de 
tre takstolarna. Därefter kunde man hissa upp sparrarna 
och trä in dem i hålen i nocken och genom att justera 
knutpunkten på ovansidan av bindbjälken få sparrarna 
på rätt plats och dymla ihop dessa med bindbjälkarna. 
Sist monterades stödbenen som sitter på sparrarna ned 
mot bindbjälken. Den högt sittande hanbjälken på den 
mittre primärtakstolen verkar vara monterad på plats 
efter takstolens resning då den är märkligt kapad, som 
om timmermannen stått i en besvärlig ställning. 

Sist har gavelröstena murats upp i natursten innanför 
”högbensramarna” och försetts med de vertikala stödben/
brädor som fortfarande är synliga i västgaveln.

Men hur har resten av Härads kyrka sedan uppförts och 
hur hänger det ihop med klockstapelns uppförande?
Vi vet ju inte alls om det ”ofullbordade tornet” i väster från 
början har varit högre eller om det var ett påbörjat bygge 
som av någon anledning avstannade. Det sprätthuggna 
golvet från 1317/1318 på den lite omotiverade nivån bara 
1,5 m under taklagets bindbjälkar ger en aning om att 
höjden på murverket då kan ha varit högre. Detta skulle 
kunna sättas i samband med dateringarna av klocksta-
peln. Om den äldre dateringen av stapelns hjärtstock 
från 1137-1167 stämmer så skulle detta kunna vara en 
återanvänd hjärtstock från en riven romansk tornspira. 
Och dateringarna av delar av klockstapelns konstruk-
tion till 1319-1321 visar att arbeten med klockstapeln 
tidsmässigt sammanfaller med att arbeten utförts i tornet. 

Men hur går detta ihop med att dagens taklag i ”det 
ofullbordade tornet” är daterat 1219-1222 och att det 
timrade röstet fick dateringen 1250-1265? En möjlighet 
är att såväl taklag som röste ursprungligen inte satt här. 
Taklaget uppvisar också möjliga tecken på att ha blivit 
hitflyttat. Framförallt det faktum att taklagets remstycken 
och styrbjälken är rakt avslutade en bit innan långhusets 
västmur gör att taklaget verkar något för kort. Även att 
de nedre delarna av högbenen har förlängts med vir-
ken spikade med vad som kan vara 1500-talsspik gör 
att taklaget kan misstänkas ha anpassats till en något 
förändrad planstorlek. En tänkbar teori är då att detta 
taklag ursprungligen kan ha utgjort taklaget i det äldre 
koret vilket revs i samband med att det bredare och längre 
koret byggdes och försågs med nytt taklag år 1501. Vi 
tror i sådana fall att både taklaget och timmeröstet blev 
hitflyttade år 1501.

Fyndet av den lilla biten dekorerad nockås visar att tak-
laget över koret kan ha varit av likartad typ som taklaget 
över långhuset, med en omsorgsfullt dekorerad nockås 
med intappade sparrar. Även taklaget över långhuset kan 
ursprungligen också ha varit försett med en T-formad 
styrbjälke, inga spår av detta finns idag kvar efter att 
bindbjälkarna kapats i samband med valvslagningen.

Även klockstapelns byggnadshistoria är svårtolkad. 
Tornhuven och flera av stolparna daterades till 1284-
1285 vilket gör stapeln till den hittills äldsta daterade 
klockstapeln i landet. Det är alltså möjligt att 1285 är 
nybyggnadsåret för stapeln och att man då återanvände 
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en hjärtstock från en äldre klockstapel eller möjligen 
från ett ursprungligt kyrktorn. 

Men varför gav då resterande stolpar i konstruktionen 
dateringen 1319-1321? 

Det verkar lite märkligt att rötskador i stapelns stolpar på 
endast 35 år skulle ha blivit så omfattande att de behövts 
bytas ut i sin helhet. De borde varit lagade/skarvade. En 
möjlighet är dock att stapeln ursprungligen var uppförd 
med jordgrävda stolpar och att de därför snabbare utsattes 
för röta. Att klockstapeln skulle ha lagats efter brand eller 
åsknedslag är knappast troligt då tornhuven verkar vara 
väl bevarad från 1285. Den äldre klockans form gör att 
den anses gjuten under 1300-talet så stapelns ombyggnad 
kan möjligen ha något med klockans upphängning att 
göra. Men även om stapeln uppfördes 1284/1285 kan 
detta vara den klocka som stapeln byggdes för. 

De tvärplankor som en gång löpt genom benen saknas, 
vad kan det ha funnits för anledning att demontera dessa? 
Kanske har man demonterat hela klockstapeln inför en 
flytt eller större reparation, bytt ut de dåliga benen i 
sin helhet och sedan inte återmonterat tvärplankorna. 
Kanske spikade man istället på de utvändigt liggande 
plankorna, i flera skift, för att lättare kunna resa stapeln. 
Detta kan ha inträffat under medeltiden men kan också 
ha att göra med de stora arbeten som beskrivs under 
1600-talet. Som nämnts ovan var klockstapeln år 1625 
så förfallen att material skulle tas fram till en ”torn-
bygning” på västra gaveln där klockan skulle hängas. 
1627 anges att klockstapeln är färdig. Med tanke på 
att det helt saknas spår efter någon påbyggnad på det 
”ofullbordade tornet” är det nog troligast att planerna 
ändrades och den befintliga klockstapeln reparerades. 
Dateringen av den västra mittsyllen till 1627 visar också 
att reparationsarbeten då utfördes. En möjlighet skulle 
kunna vara att man vid reparationerna återanvände stolpar 
från någon annan medeltida klockstapel, vilket skulle 
kunna vara en alternativ förklaring till dateringarna 
från 1319-1321. De stora försträvande kryssen som finns 
i varje väderstreck ser okulärt ut att var utbytta under 
16-1700-talen. 1673 anges att klockstapeln ska få hjälp 
med ”stöd och korsband”. Det var antagligen bland an-
nat detta som utfördes vid nästa stora renoveringsinsats 
åren 1684-1685.

I klockstapeln förvaras en del äldre inventarier från 
kyrkan. Vid undersökningen upptäcktes en medeltida 
kyrkdörr på marken under det förråd som vid något 
tillfälle byggts inne i stapeln mot den norra sidan. 
Dörren är mycket illa medfaren men smidet i form av 

gångjärnsband, arkadbågar och liljor är av medeltida 
typ. Gunnar Nordanskog som undersökt dörren anser 
att det lite slarvigt utförda smidet, som kan vara delvis 
återanvänt, är svårdaterat. Dörren skulle kunna vara 
från 1200-talet men kan också höra ihop med korför-
längningen 1501. En tydligare datering skulle kunna 
erhållas av en dendrokronologisk analys av dörrens 
virke, eventuellt kombinerad med metallurgisk analys 
av mittenbandet, gångjärnsbanden och arkaderna för 
att upptäcka eventuella skillnader i smidesteknik och 
materialsammansättning. 

Sammanfattningsvis återstår det fortfarande en hel del 
oklarheter kring såväl kyrkan som klockstapeln vid 
Härad, trots åtskilliga timmar av undersökningar och 
ett stort antal dendroprover. Men vi kan åtminstone 
med säkerhet säga att vi här har en unik romansk tak-
konstruktion i kyrkan, stiftets äldsta timrade gavelröste 
och landets hittills äldsta klockstapel.
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Dendroprover tagna av Daniel Eriksson 2016-10-27 
 

Kyrkan 
 

Prov Provtagen del Vankant Beskrivning av del Illustration 
1 

 
Timrade gavelröstet i 
väster 

Nej 
 

Stockvarv 2. Borrat i vankant men 
första årsringarna blev smulor 

 

2 Timrade gavelröstet i 
väster 

Nej Stockvarv 2. Borrat i vankant men 
första årsringarna blev smulor 

 

3 “Ofullbordade 
tornet” 

 Sågskiva av löst liggande bindbjälke  

4 Timrade 
gavelröstet i väster 

Ja Stockvarv 2. Bit med vankant som 
komplement till prov 1 och 2 

 

5 Timrade 
gavelröstet i väster 

Nej Stockvarv 9  

6 “Ofullbordade 
tornet” 

 Lösfynd, del av nockås  

7 Långhus väster  Lösfynd, del av nockås  

8 Timrade gavelröstet 
i väster 

Nej Stockvarv 9  

9 “Ofullbordade 
tornet” 

Ja Golvplanka  

10 “Ofullbordade 
tornet”  

Ja Golvplanka  

11 “Ofullbordade 
tornet” 

Ja Bjälke under golvplank, nr 2 från V  

12 “Ofullbordade 
tornet” 

Ja Södra remstycket, västra änden  

13 “Ofullbordade 
tornet” 

Ja Bindbjälke 4  

14 “Ofullbordade 
tornet” 

Ja Södra remstycket, västra änden  

15 “Ofullbordade 
tornet” 

Ja Södra remstycket, västra änden  

16 Långhus väster Ja Mittre av de tre primärtakstolarna, 
södra högbenet 

 

17 Långhus väster Ja Mittre av de tre primärtakstolarna, 
södra högbenet. Kompl prov 16 

 

18 Långhus väster Nej Södra remstycket  

19 Långhus öster Ja Södra remstycket  
20 Långhus öster Ja Södra remstycket  
21 Långhus öster  Del av hanbjälke  

 

Dendroprotokoll Härads kyrka, Strängnäs stift 



21

Dendroprover tagna av Daniel Eriksson 2019-05-09

Klockstapeln

Prov Provtagen del Vankant Beskrivning av del Illustration
15 Västra syllen Nej Möjligen borrad i vankant, ev gick

någon årsring förlorad. Ek.

16 Västra mittsyllen Ja Ej ursprunglig.

17 Hjärtstockens nedre Ja
utbytta del.

Ofullbordade tornet

18 Nedre bjälklaget som Ja
innertaket är spikat i.
Bjälke 3 från väst.

19 Ekknä vid västra Ja
gavelröstet

Dendroprotokoll Härads kyrka, Strängnäs stift
Komplettering

Daniel Eriksson 2019-05-13

 

Dendroprover tagna av Daniel Eriksson 2016-12-01 
 

Klockstapeln 
 

Prov Provtagen del Vankant Beskrivning av del Illustration 
1 SV hörnstolpen Ja   

2 V mittstolpen Troligen ej   

3 N mittstolpen Ja   

4 NÖ hörnstolpen Troligen ej  Första årsringarna löst i provröret  

5 Ö mittstolpen Möjligen, 
osäkert 

  

6 SÖ hörnstolpen Nej   

7 S mittstolpen Nej   

8 Hjärtstocken Nej   

9 Tornhuven SV 
stödbenet 

Ja Sågskiva  

10 V väggbandet Nej  Väggbandet som håller ihop 
stolparna i toppen. Större delen av 
provet kvar i stocken 

 

11 V väggbandet Nej Väggbandet som håller ihop 
stolparna i toppen. Större delen av 
provet kvar i stocken 

 

12 NV hörnstolpen Nej  Stor del av provet kvar i stocken  
13 NV hörnstolpen Nej Taget nära prov 12  

14 Tornhuven NV 
stödbenet 

Ja   

 

Dendroprotokoll Härads klockstapel, 
Strängnäs stift 
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29 december 2016 

  
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2016:62 

Hans Linderson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV TAK- OCH GOLV-VIRKE I 

LÅNGHUSET OCH VÄSTTORNET I HÄRADS KYRKA, 
SÖDERMANLAND, STRÄNGNÄS STIFT   

Uppdragsgivare: Bygg & Hantverk i Karlskoga AB,  att Daniel Eriksson, Valåsen 308, 691 94 
Karlskoga 
Område: Sörmland Prov nr: 72640-72660 Antal träd,  borr+sågprover:   3 + 18 – 2 komplettering 
Dendrokronologiskt objekt: Torn 1-15 (ej 7). Långhus 16-21+7. Förut-bedömd avvikande 
åldrar prov 9-11 & 19-21  
 
Resultat: 
 
 
Dendro nr: 

ProvNr  
H_ _; 
 

Träd-
slag 

 
Antal ÅR; 
1 radie om 
inget annat 
anges 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vank. (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

Kommentarer 
dendrokronologiskt
-dateringsförslag 
med lägre säkerhet 

72641 1 Tall  49 Ej Sp Ej datering   
72642 2 Tall 44 Sp 26, ej W Ej datering   
72643 3 Tall 55;2 Sp 15?, ej W 1159 E 1159 (1184-1204) 
72644 4 Tall 12 W    
72645 5 Tall 95 Sp 32, ej W 1190 1198-1228  
72646 6 Ek 120;3 Sp 8, ej W 1217 1219-1233  
72647 7 Ek 121;3 Ej Sp 1158 E 1167 1219-1233 
72648 8 Tall 121 Sp 35, ej W 1191 1196-1226  
72649 9 Tall 85;2 Sp 60, W 1317 V 1317/18  
72650 10 Tall 82;2 Sp 44, W 1317 V 1317/18  
72651 11 Tall 49 Sp 39?, W? 1317 1317-1337 V 1317/18 
72652 12 Tall 65 Sp 12?, ej W 1174 1202-1222  
72653 13 Tall  42;2 Sp 7, ej W 1192 1215-1235  
72654 14 Tall 44 Sp 14, ej W 1176 1202-1222  
72655 15 Tall 74 Sp 9, ej W 1173 1204-1224  
72656 16 Tall 115+6;2 Sp 39+6, ej W 1166 1166-1181  
72657 17 Tall 22 W?    
72658 18 Tall 92 Sp 8, ej W 1121 1153-1183  
72659 19 Tall  109 Sp 59, W 1500 V 1500/01  
72660 20 Tall 139 Sp 56, W 1500 V 1500/01  
72640 21 Gran 35;2 W   (V 1521/22) 

 
 
 
 

  

LUND UNIVERSITY 
 
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY 
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN 
HANS LINDERSON 
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 2 

Kommentarer till resultaten 
 
Jag har valt att presentera resultatet så att prov med gemensam avverkningstid kommer under 
samma grupp/rubrik. En något mer smalt spann har valts för att om möjligt särskilja olika 
populationer av virke med olika åldrar. 
 
År 1166-1183, prov 16+18 möjligen prov 3 och 7 
Prov 16 och 18 kommer från det ”äldre långhuset”. De övriga skulle teoretiskt kunna passa i denna 
grupp men mer troligt är de avverkade senare. Lokal proveniens. 
 
År 1219-1222, prov 5-8 och 12-15 samt möjligen prov 3 och 7 
Dessa prover kommer från det ”ofullbordade” tornet i väster. Prov 3 uppvisar otydlig eller ingen 
splint dess mer precisa datering är därför osäker. Prov 7 har fått en så kallad efter-datering och 
passar dendrokronologiskt, byggnadstekniskt och trädslagsmässigt ihop med prov 6 så 
avverkningstiden bör blir den samma. Prov 12, 14 och 15 har en något avvikande proveniens 
gentemot de övriga i gruppen. 
 
Vinterhalvåret 1317/18, prov 9+10 och sannolikt 11 
Golvplank, prov 9 och 10 samt golvbjälke, prov 11 i tornet. Lokal eller möjligen en något mer 
sydlig proveniens i Södermanland än övriga prover. 
 
Vinterhalvåret 1500/01, prov 19+20                  .                    
Remstycke från det nya långhuset. Proverna uppvisar van och får säsongsexakt datering. Lokal 
proveniens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
 
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830 , e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  



24

 
 
 
 
 
    
                    

 
9 januari 2017 
14 augusti 2019 

  
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2017:2 & 2019:70 

Hans Linderson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV KLOCKSTAPELN VID HÄRADS 
KYRKA, SÖDERMANLAND, STRÄNGNÄS STIFT –KOMPLETTERING*   

Uppdragsgivare: Bygg & Hantverk i Karlskoga AB,  att Daniel Eriksson, Valåsen 308, 691 94 
Karlskoga 
Område: Sörmland Prov nr: 72661-72670 72789-72791* Antal borr & sågprover:   9+3 & 1 
Dendrokronologiskt objekt: Kompettering* 
Klockstapel: HK 1-8 stolpar+15-17* syllar och hjärtstock, HK9 tornhuven SV stödben & 
HK10-11 V väggbandet  
 
Resultat: 
 
 
Dendr
o nr: 

ProvNr  
HK_ _; 
Beskrivning 

Träd-
slag 

 
Antal ÅR; 
1 radie om 
inget annat 
anges 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vank. (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningså
r E(Efter)  
V(vinterhal
v-året) 

Kommentarer 
dendrokronologiskt-
dateringsförslag med 
lägre säkerhet 

72661 1; SV hörn Tall  73 Ej Sp W? 1212 E 1252 - 
72662 2;V mitt Tall 132 Sp 42, W? 1319 1319-1347 (V 1319/20) 
72663 3;N mitt Tall 103+ew Sp 10?, ej W 1285 E 1315 (1315-1345) 
72664 4;NÖ hörn Tall 113 Sp? W? 1249 E 1249 - 
72665 5;Ö mitt Tall 97;2 Sp 12, ej W 1291 1319-1349 - 
72666 6;SÖ hörn Tall 101 Sp 7?, ej W 1258 E 1258 (1291-1321) 
72667 7;S mitt Tall 127 Sp 54, ej W 1313 1313-1329 - 
72668 8;härtstock Tall 62+ew Sp 25, ej W (1122 & 1221) - (1137-67 el 1236-66) 
72669 9;tornhuv Tall 61;2 Sp 31, W(?) 1284 1284-1323 (V 1284/85) 
72670 10+11 Ek 48;2 Sp 1?, ej W 1228 E 1238 (1237-1299) 
72789 15; V syll  Ek 85 Sp 15, ej W (1140 el 1219) - (1141-49 el 1220-28) 
72790 16; V mittsyll Tall 149 Sp 58, W 1626 V 1626/27  
72791 17;Hjärtstock Tall 82 Sp 51, W 1256 V 1256/57  
72792 18; V mittsyll Tall 72;2 Sp 44,nära W 1326 1326-1335  
72793 19;Hjärtstock Ek 130;2 Sp 24, W 1237 1236-1238 Otydliga yttersta ÅR 

 
Kommentarer till resultaten 
 
Det finns minst två uppgifter vid dendrokronologisk datering, det första och viktigaste är att 
korsdatera proverna mot daterade jämförelse-kronologier, det andra är att avgöra hur många 
årsringar som saknas i provet till den ursprungliga vankanten eller barken. Den första uppgiften har 
lyckats i alla utom ett fall (prov 8) där en viss osäkerhet råder. Den andra uppgiften har mött 
svårigheter eftersom det var svårt att finna vankant och i vissa fall att detektera kärnved/splintved-
gränsen. Detta diskuteras nedan. 
 

  

LUND UNIVERSITY 
 
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY 
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN 
HANS LINDERSON 
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 2 

 
 
 
Klockstapeln samtliga prov (9 januari 2017) 
Om virket är avverkat vid ett tillfälle så har det skett under åren 1319-1329. Om man använder sig 
av de mer precisa dateringsförslagen, vilka dock har en lägre säkerhet, så inskränker sig 
fällningstiden till åren 1319-1321. Denna mer precisa datering förefaller ytterligare mer sannolikt 
eftersom prov (särskilt prov 72649, golvplank i västtornet) från kyrkan är avverkade vinterhalvåret 
1317/18 och har vuxit i samma område som flertalet av det undersökta virket i klockstapeln. Ett 
rimligt scenario är att virke är avverkat under flera säsonger under åren omkring 1320 där både 
golvplank i kyrkans västtorn och klockstapeln har anlagts. 
 
Hälften av proverna får så kallade efterdateringar som möjliggör en något äldre datering, andra 
halvan av 1200-talet. Bästa belägget för detta är prov 9 som utgörs av en sågskiva med hörn som 
bedöms innehålla vankant både i fältbedömningen och i den laborativa analysen. Det som talar 
emot är det lilla antalet årsringar i splinten, 31 stycken. I enstaka fall kan dock antalet årsringar i 
splinten avvika ifrån det normala antalet. Med tanke på att så stor andel av proverna uppvisa 
möjligheten att träden är avverkade tidigare än 1319-1321, så bör man hålla öppet för möjligheten 
till dateringar av dessa eller några av dessa är avverkade under andra halvan av 1200-talet, möjligen 
kring vinterhalvåret 1284/85.  
Proveniensen av furuvirket är lokalt eller södra Södermanland. 
 
Kompletterande prover 15-19 augusti 2019 
Klockstapeln prov 15-17 genererar tre skilda dateringar utan kännedom om timringen så är det 
olämpligt att spekulera om dess samhörighet. Gemensamma dateringar kan vara tillfälligheter. Med 
detta i minnet skulle dateringen av prov 18 tyda på det bredare dateringsspannet på 1319-1329 som 
mer gällande. Prover från gemensam ståndort är 2,3,6,7,17&(18) möjligen fler furuprover men inte 
detekterbart. 
Prov 8 och 15 stöttar inte varandra  dendrokronologiskt (ek och tall) men i en viss mån resultat-
mässigt. Två likvärdiga dateringsindikationer uppträder ungefär 1140 eller 1230. Dessa är 
naturligtvis osäkra och kan möjligen utvärderas med andra fakta såsom konstruktionsvärdering och 
timringsteknik. 
Det ofullbordade tornet prov 18-19 
Två skilda dateringar. Prov 19 uppvisade kompakterade Årsringar närmast vankanten därför en viss 
felmarginal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
 
Sölvegatan 12, SE-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830 , e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  
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LIDS KYRKA

Byggnadsbeskrivning och historik
Lids kyrka har ett rektangulärt långhus, med ett lägre 
och smalare kor i öster och en sakristia i norr.

Kyrkan uppfördes under 1200-talet med rektangulärt 
långhus och smalare lägre kor. På 1400-talet valvslogs 
kyrkan med tre kryssvalv av tegel. Väggar och valv försågs 
samtidigt eller något senare, sannolikt på 1460-talet, med 
kalkmålningar. Sannolikt uppfördes även en sakristia på 
korets norra sida och vapenhuset vid långhusets södra 
sida vid denna tid. Under 1600-talet förlängdes långhuset 
åt väster varvid kyrkan fick sin nuvarande utsträckning. 
Vapenhuset revs 1825.

Taklag
Över långhuset står 14 stycken takstolar varav tre takstolar 
ligger i gavelröstenas murliv. De 11 i rummet fristående 
takstolarna är kraftigt renoverade vid en ombyggnad 1953, 
vilket står ingraverat på en av takstolarna. Takstolarna 
har dock en romansk utformning, varför man kan anta 
att takstolarna före 1953 var romanska och med samma 

utseende. I samband med detta bör takstolarna behandlats 
med något slags mörkt träskyddsmedel/trätjära. Nya delar, 
korslagda stödben och hanbjälkar, är sågade. Högben och 
stödben är sprätthuggna och relativt klena. Tassarna är 
sprätthuggna, men relativt grova, ca 19x12 cm. Tassarna 
är avhuggna i änden (inte sågade), inga spår syns dock 
på deras undersida av spikhål eller annat. Takstolarna 
vilar på ett yttre remstycke av furu, med tröskel för 
takfotsbräda. En stor del av takkonstruktionen tillhör 
alltså kyrkans ursprungliga byggskede Remstyckena 
på både norra och södra muren har en hel del vankant. 
På långhusvinden ligger också klena takstolsdelar som 
sannolikt är sparade vid renoveringen 1953. Både de 
nuvarande takstolarna och lösa äldre delar är/har varit 
spikade med smidd spik och rund skalle. De sågade han-
bjälkarna vilar på två långsgående kraftiga bjälkar, vilka 
bärs upp av en kraftig bockkonstruktion. De längsgående 
kraftiga bjälkarna är ca 20x20 cm och har kvadratiska, 
grunda urtag med c/c-avstånd ca 40-45 cm.. Bjälkarna är 
kraftiga, bilade och har vankant. Enstaka spikhål finns 
på undersidan av dessa två kraftiga bjälkar. Om denna 
uppbärning tillkommit i samband med valvslagningen 
eller senare är oklart. 

Planritning över Lids kyrka med de undersökta takstolarnas placering, markerade med numrerade linjer samt 
platserna för dendroprovtagningen (Prov 1-9). Utbyggnadsetapperna uppdaterade utifrån den dendrokronolo-
giska analysen.
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Lids kyrka sedd från nordväst (SLM D10-416). Foto: Eva Wockatz, Sörmlands museum.

Trobrädorna är bilade och bördade, vissa brädor är 
sprätthuggna. Långhusets västra gavelröste var före 
1600-talets tillbyggnad mot väster synligt. I detta 
gavelröste finns en inmurad takstol i yttre murlivet, 
som bör vara 1200-tal. Takstolsvirket är väderbitet och 
stödbenen är spikade med smidd spik. Högbenen som 
ligger ovanpå västra gavelröstet är L-formade, d v s 
högbenet övergår i ”takfotsbräda”. Inga dekorationer 
på dessa delar syntes.

Ovanför koret står sju stycken takstolar varav den som 
vilar på gavelröstet i öster har sprätthuggna högben, 
stödben och kapad bindbjälke. Övriga består av högben, 
hanbjälke, stödben och stickbjälkar. Stödben och han-
bjälke har något klenare dimensioner, är skarpkantade 
och sprätthuggna, vilket visar att de är återanvända 
romanska delar. På vissa hanbjälkars ovansida fanns re-
gelbundna spikhål, möjligen är detta återanvända sparrar. 
Högbenen och stickbjälkarna är kraftigare, bilade och har 
vankant. Knutpunkterna är spikade. Takstolarna vilar på 
ett yttre remstycke av ek  med tröskel för takfotsbräda.  
På södra sidan består remstycket av en in mot rummet 
närmast obearbetad stock. Trobrädorna är bilade och 

snedkantade. På korvinden hittades en bräda som ser 
ut att vara kransågad.

Sakristian har ca fem gotiska takstolar. Gavelröstena är 
murade av natursten. Enstaka hanbjälkar har urtag, vilket 
indikerar att det kan vara återanvänt äldre virke, kanske 
äldre taksparrar. Takstolarna vilade på två murremmar.

I långhusets 1600-tals-förlängning mot väster har en 
del av det inre remstycket nära sydvästra hörnet äldre 
urtag. Vindarna är oisolerade.

Dendroprovtagning
Provtagningen för den dendrokronologiska analysen 
utfördes av Daniel Eriksson den 14:e februari 2018.
Provtagning har skett i taklagen över långhus, kor 
och sakristia. Syftet har dels varit att datera de äldsta 
delarna, vilka eventuellt kan ange nybyggnadsåret för 
kyrkan, men även att datera de olika byggnadskropparna 
samt långhusets västra förlängning för att få klarhet i 
byggnadshistoriken.

Den dendrokronologiska analysen är gjord av Hans 
Linderson, Lunds universitet. 
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Totalt togs nio stycken borrprover fördelat på fyra i den 
östra delen av långhuset, två i västra delen av långhuset, 
två i koret och ett i sakristian.

Tolkning av resultatet
De provtagna delarna i koret samt östra delen av lång-
huset bedömdes okulärt vara tidigmedeltida och troligen 
ursprungliga från kyrkans uppförande. Den dendrokro-
nologiska analysen av dessa visar entydigt att kyrkan 
uppfördes ca 1264 (kor och långhus), vilket överens-
stämmer med den kända byggnadshistoriken. Furorna 
som användes fälldes troligen under vintern 1263/1264 
i ett gemensamt lokalt bestånd. Eken till korets södra 
remstycke fälldes i juni 1262, vilket antyder att man 
förberedde taklagets resning åtminstone två år i förväg. 
Ek torkar betydligt långsammare än furu, kanske ville 
man därför fälla eken i god tid. Virket i sakristian består 
av förhållandevis frodvuxen gran i klena dimensioner 
vilket ger dåliga förutsättningar för en lyckad datering. 
Den provtagna hanbjälken gavs endast en osäker date-
ring till 1633, varför ingen större vikt kan läggas vid 
det resultatet.

Taklaget över långhusets förlängda västra del består 
också av gran, virket är förhållandevis klent och ger 
därför endast ett litet antal årsringar. Här gavs en osäker 
datering till någon gång efter 1508, vilket inte kan läggas 
någon större vikt vid.

På den norra långhusmurens krön låg en bit av en lös 
bindbjälke med rester av teknisk en konstruktion i form 
av en lagerbock. Kanske för klockupphängning med 
anordning för ringning. Ett dendroprov, prov nr 3, från 
denna bindbjälke daterades till 1264 

Prov 9 i långhusets förlängda, västra del, takstol nr 5 från väster. Frodvuxen gran i klena dimensioner ger dåliga för
utsättningar för lyckade dateringar. Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga. 
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Lösfynd av bindbjälke med rester av teknisk konstruktion, kanske klockupphängning med anordning för ringning. 
Bindbjälken daterad till 1264, Prov 3. Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga. 

Bild från vinden på långhusets västra förlängning, gjord på 1600-talet. Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i 
Karlskoga. 



30



31

 
 
 
 
 
    
           12 December 2018 

 
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2018:100 

Hans Linderson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV LIDS KYRKA, STRÄNGNÄS 

STIFT  
Uppdragsgivare: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB, Valåsen 308, 691 94, 
Karlskoga, info@lobergsfalla.com 
Område: Nyköping  Prov nr: 72728-72736 Antal Prov: 9 
Dendrokronologiskt objekt: Långhuset, ursprungliga delen i öst (72728-72731) Koret 
(72732-72733) Sakristian (72734) Långhuset, nya delen i väst (72735-72736)    
 
Resultat: 
 Dendro 
nr: 

Provnr; 
Objekt 
bb=bindbjä 
sb=stickbjä 
högb=högben 
hanb=hanbj
älke 
Takstolsnr*† 
N=norr 
S=söder 
 

Träd
-slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

Kommentarer (mer 
vågad datering inom 
parantes) 
 

72728 1; rem ¾* N Tall 162; 1 Sp 74, W 1263 V 1263/64  

72729 2; rem 5/6* S Tall 164; 1 Sp 67, Nära 
W/W 1261 1261-1265 (V 1261/62) 

72730 3; bb? 
Lösfynd Tall 125 Sp 63, W 1263 V 1263/64  

72731 4; sb 6* N Tall 96 Sp 50, W 1263 V 1263/64  

72732 5; rem 2/3* 
S Ek 124-

LLW; 1 Sp 12, W 1262 Juni 1262  

72733 6; högb 7* 
N Tall 108; 1 Sp 63, W 1263 V 1263-64  

72734 7; hanb 2† S Gran 50 W (1633)  (V 1633/34) 

72735 8; högb 7* 
S Gran 61 W Ej datering   

72736 9; högb 5* 
S Gran 62 Ej W (1508)  (E 1508) 

*från väst †från söder Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter 

 
Kommentarer till ovanstående resultattabell 
Det daterade virket från ursprungliga delen av långhuset och koret är dendrokronologiskt enhetligt, 
vilket indikerar att virket är hämtat från en gemensam och relativt lokal källort. Dateringarna 
indikerar att båda byggnadsdelarna är uppförda vid en gemensam period. 
 
 
 
________________________________________________ 
 Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
 
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830  e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  
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RIPSA KYRKA

Byggnadsbeskrivning och historik
Ripsa kyrka består av ett rektangulärt långhus med 
ett tresidigt avslutat kor i öster, samt ett markerat torn 
i väster. Vid södra långhusmuren ansluter ett gravkor 
med kvadratisk form. En lägre och smalare sakristia 
ligger i norr. Ripsa romanska stenkyrka har ansetts 
vara uppförd under 1100-talets andra hälft. Kyrkan 
bestod av ett långhus och sannolikt ett smalare, rakt 
avslutat kor i öster. Under senare medeltiden uppfördes 
en sakristia invid korets norra mur. Tidigare forskning 
har haft delade meningar om kyrkans byggnadshistoria 
efter detta. Ivar Schnell som varit tongivande för den 
förhärskande historieskrivningen menade att östra och 
södra väggarna i kyrkans romanska kor revs under senare 
delen av medeltiden då hela kyrkan byggdes om till en 
salkyrka. Carl Gustaf Blomberg som före Schnell skrev 
om Ripsa kyrka ansåg att det romanska koret stod kvar 
intakt tills dagens korutbyggnad utfördes år 1622 Från 
1584 finns det äldsta skriftliga belägget om kyrkan då 

bönderna i socknen bekostat tretusen spån och etthundra 
spik på kyrktakets norra sida. 1586 erhöll kyrkan extra 
spannmål som byggnadshjälp av Hertig Karl. Dessa 
händelser har tidigare satts i samband med den brand 
som finns spår av på kyrkvinden över det ursprungliga 
långhuset. Enligt kyrkoherden Jonas Lille som år 1768 
sammanställde kyrkans handlingar lät Nils Classon 
Bielkenstierna på Edeby bekosta mycket av de arbeten 
som utfördes på kyrkan i början av 1600-talet.Tornet i 
väster byggdes 1609, samma år som kyrkan valvslogs. 
Valven bekostades av socknens bönder. Vapenhuset i söder 
byggdes 1612. Enligt Lille lät Nils Classon Bielkenstierna 
även år 1618 bygga det södra gravkoret för sig och sin 
familj. Till denna uppgift var Ivar Schnell skeptisk då 
han ansåg att det var en för tidig datering av ett sådant 
gravkor i Södermanland och förutsatte att det istället 
byggdes för Jakob Skytte på Edeby under 1650-talet. 
År 1622 började dagens tresidiga kor uppföras .av Nils 
Classon Bielkenstierna som dock dog samma år varefter 
koret färdigställdes av hans dotter Anna. Vapenhuset 
revs 1834, då porten flyttades till väster. 

Plan över Ripsa kyrka med de undersökta takstolarnas placering, markerade med numrerade linjer samt platserna 
för dendroprovtagningen (Prov 1-11).
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Ripsa kyrka sedd från sydost (SLM D2015-1444). Foto: Eva Wockatz, Sörmlands museum.

Vid renoveringsarbeten 1893 revs det romanska korets 
norra vägg och den medeltida kortravén. 

Taklag
De 13 takstolarna över långhusets västra del är av med-
eltida konstruktion med högben, bindbjälke, stödben och 
hanbjälke men ombyggda efter valven som slogs 1609. 
Bindbjälkarna på alla takstolar utom den längst i öster 
kapades då med yxa och på merparten av takstolarna 
ändrades även stödbenens vinkel för att ge plats åt valven. 
På takstolen längst i väster är större delen av bindbjälken 
kvar och på dess undersida finns det fortfarande kvar 
små rester av ett äldre platt innertak. Takbrädornas 
synliga yta är bearbetad med skave och de är spikade 
med smidd spik. Även bindbjälken längst i väster har 
skavspår, i övrigt är takstolsdelarna bilade. Stödben och 
tassar har vankant. Knutpunkterna är dymlade. 

Takstolarna vilar i både norr och söder på yttre remstycken 
av ek utförda med avsats för takfotsbräda. Remstyckena 
är kraftigt kolade på ovansidan. 

Det ursprungliga långhusets östra gavelröste är timrat. 
Den understa stocken i den timrade gaveln är äldre än 
resten av stockarna i väggen, med sprätthuggen yta 
och kraftigt brandpåverkad ovansida och hör till ett ur-
sprungligt romanskt timrat röste. Övrigt timmer i röstet 
är bilat och har utförts efter branden. Timret i gavelröstet 
är märkt med streck, I, II, III osv, med början nedifrån. 
På röstets östra sida ser man det anslutande lägre och 
smalare taket från det romanska koret avteckna sig, för 
det norra takfallet har ett spår även huggits i timmerytan.

Västra gavelröstet är murat av natursten. Röstet är 
brandpåverkat liksom de rester av rundträn som sitter 
i bomlagshål i muren. 
Trotaket består av snedkantade ramsågade brädor. 
Enstaka brädor är bilade.

Över sakristian, byggd på 1300-1400-talet, finns fem 
stycken takstolar varav de två i söder är helt nytillverkade. 
Tre takstolar i norr har gotisk utformning med sparrar, 
stödben, bindbjälke och två hanbjälkar. Någon saknar 
hanbjälke, men har urtag i sparren. Virket har vankant 
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och är bilat. Knutpunkterna är dymlade med rak dymling. 
Takstolarna vilar på ett remstycke, troligen med tröskel. 
Remstycket omges av sten och murbruk. Trobrädorna är 
sågade. I sakristians naturstensmurade norra gavelröste 
är två träreglar, ca 9x9 cm inmurade. Dessa har inga 
brandspår. Väggarnas vita innerputs går ända upp till 
bindbjälkarna. Inga spår finns av dekorativ bemålning.

Dendroprovtagning
Provtagningen utfördes av Daniel Eriksson vid två till-
fällen, 23 februari 2018 och 8 april 2019. Provtagning 
har skett i taklagen över långhus och sakristia. 

Syftet var att datera de äldsta delarna, vilka eventuellt 
kan ange nybyggnadsåret för kyrkan, men även att datera 
takstolarna över det ursprungliga långhuset samt det 
timrade röste som finns mellan det ursprungliga lång-
huset och den förlängda delen. Detta för att få klarhet i 
byggnadshistoriken och även kunna säga något om när 
branden i kyrkan inträffade. Den dendrokronologiska 
analysen är gjord av Hans Linderson, Lunds universitet.

Totalt togs elva borrprover, tio i långhuset och ett i 
sakristian.

Tolkning av resultatet
Prov 1 och 2 är tagna i delar som okulärt bedömts vara 
tidigmedeltida och troligen ursprungliga från kyrkans 
uppförande. Norra remstycket (prov 1) gav en exakt 
datering till vinterhalvåret 1211/1212, medan understa 
stocken i röstet (prov 2) daterades till efter 1173. Yttersta 
årsringen i provet hade ej vankant.

Om de båda provtagna delarna är samtida har kyrkan 
troligen uppförts ca år 1212. Ekarna som dessa delar är 
tillverkade av är troligen fällda inom landskapet men 
i skilda bestånd. 

Proverna från takstolarna i det ursprungliga långhuset 
visar att timret till nuvarande taklag fälldes 1358-1360, 
det vill säga under den tid när Sverige var hårt drab-
bat av digerdöden. I och med denna datering kan vi 
med säkerhet säga att den hittills odaterade branden i 
kyrkan inträffade senast 1358 men förmodligen något 
år innan dess. 

Dendroanalysen av det timrade röstet, över den  under-
sta romanska stocken, visar att det bör vara uppfört år 
1608 av furor fällda lokalt och troligen i ett och samma 

Det timrade röstet mellan ursprungliga långhuset och dess förlängda del österut. Ett tydligt avtryck från ett lägre 
sadeltak syns på östra sidan. Prov 2, 5 och 6 är tagna här. Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga. 
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Parti av långhusets norra takfall som blivit inbyggt under sakristians tak.
Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga. 

bestånd. Avtrycket från det lägre och smalare kortaket 
på gavelröstets östra sida och skillnaden i ytnedbrytning 
mellan ytorna innanför och utanför taket gör att vi med 
stor säkerhet kan anta att det romanska korets murar  stod 
kvar tills strax innan det tresidiga koret började uppföras 
1622. Detta innebär att vi nu kan fastslå att Carl Gustaf 
Blombergs ovanstående hypotes om kyrkans byggnads-
historia var den i huvudsak rätta. 
Dock kan man fråga sig hur det kom sig att röstet inte 
nytimrades förrän 250 år efter branden. Var brandska-
dorna i röstet så begränsade att röstet ändå konstruktivt 
fungerade?

I sakristian finns flera generationer delar. Några av dem 
bedömdes med viss reservation möjligen kunna vara 
ursprungliga från sakristians uppförande. Bristen på 
vankant i dessa få delar gjorde att endast ett prov togs här.
Provsvaret visar att virket fälldes vintern 1826/1827 vilket 
var aningen förvånande med tanke på verktygsspår och 
knutpunkter. Denna datering anger inte nybyggnadsåret 
för sakristian utan representerar någon form av ombygg-
nad eller reparation. Där sakristians tak ansluter mot 
långhustaket finns ett litet parti med takspån inbyggda 
och bevarade. Spånen som är spikade i sågade under-
taksbrädor är kraftigt eroderade. En gissning baserad på 
sågspåren och graden av erosion är att dessa spån kommit 

på plats någon gång under 1700-talet. Det betyder 
i så fall, antingen att sakristian inte fanns då, eller 
att sakristian var lägre. Det mest troliga är kanske 
att sakristian redan fanns men höjdes 1826 och då 
blev det lilla takpartiet inbyggt under sakristians tak.
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        13 Augusti 2019 
     

Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2018:97 & 2019:69 
Hans Linderson 

DENDROKRONOLOGISK ANALYS PÅ LÅNGHUSET OCH SAKRISTIAN I 
RIPSA KYRKA, STRÄNGNÄS STIFT - KOMPLETTERING  

Uppdragsgivare: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB, Valåsen 308, 691 94, 
Karlskoga, info@lobergsfalla.com 
Område: Nyköping  Prov nr: 72694-72700 & 72785-72788 Antal Prov: 7+4 
Dendrokronologiskt objekt: Långhuset 72694-72699 & 72785-72788 Sakristian (72700)    
Resultat: 
 Dendro 
nr: 

Provnr; 
Objekt 
sb=stickbj 
hb=högben 
Takstonsnr*† 
N=norr 
V=väst 

Träd-
slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

Kommentarer (mer 
vågad datering inom 
parantes) 
Enhetlig dendro-
grupp A alt B 
 

72694 1; rem N 
12/13* Ek 178; 1 Sp 16, W 1211 V 1211/12  

72695 2; Röstet 1:a 
stock Ek 151 Sp 2?, ej W 1173 E 1182 (1180-1194) 

72696 3; sb 11* N Tall 65 Sp 39, W 1359 V 1359/60 A 
72697 4; sb 4* N Tall 78 Sp 44, W 1358 V 1358/59 A 

72698 5; röstet 2:a 
stock Tall 258 Sp 75, W 1607 V 1607/08  

72699 6; röstet 5:e 
stock Tall 212 Sp 92, W 1597 1597-1607  

72785 8;hb 6 N Tall 74;1 Sp 51, W 1359 V 1359/60 B 
72786 9;hb 9 S Tall 73 Sp 44, W 1359 V 1359/60 B 
72787 10;sb 11 S Tall 70 Sp 44, W 1359 V 1359/60 A 
72788 11;sb 8 S Tall 67;1 Sp 47, W 1359 V 1359/60 B 

72700 7; hb 4† V Tall 99 Sp 60, W 1826 V 1826/27  

*från väst †från söder Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter 
 

Kommentarer till ovanstående resultattabell 
 
Prov 72695 dateras med säkerhet till efter 1182, splinten är inte säker därför är fällningtiden 1180-
1194 inte helt säker. De kompletterande proverna 72785-72788 dateras tillsammans med 72696 och 
72697 till vinterhalvåret 1359/60. De är komna från två skilda lokala ståndorter (högra kolumnen). 
Prov 72696 och 72787 är troligen från samma träd. 
Proveniemser: Eken är kommen inom landskapet men sannolikt skilda ståndorter. 
Prov 72698 och 72699 är av lokal härkomst med sannolikt gemensam ståndort, vilket stärker 
sannolikheten att de är avverkade inför en samtida byggnation. 
 
 
________________________________________________ 
 Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830  e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  

  

LUND UNIVERSITY 
 
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY 
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HANS LINDERSON 
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RUNTUNA KYRKA

Byggnadsbeskrivning och historik
Runtuna kyrka består av ett rektangulärt långhus, med 
tillbyggda korsarmar i norr och söder, samt ett lägre, 
smalare och åt öster förlängt rakt avslutat kor. Söder om 
koret är det Lindhielmska gravkoret beläget. Sakristian 
är byggd norr om koret. Kyrkans fasader är spritput-
sade och avfärgade gula med slätputsade vita listverk. 
Lindhielmska gravkoret har slätputsade rosa fasader med 
vita lisener och ljusgrå sockel. Samtliga takfall är täckta 
med enkupigt lertegel. Kyrkorummet täcks av flera olika 
typer av tegelvalv som typologiskt hör till 1400-talets 
senare del. Vid valvslagningen har man tagit hänsyn till 
målningarna på triumfbågens övre del. Korsarmarna 
har liksom det ofullbordade tornet i kyrkans västra del 
putsade tunnvalv. Kyrkan har ansetts börjat uppföras 
under 1100-talets senare del med rektangulärt långhus, 
smalare lägre kor i öster och ett aldrig fullbordat torn 
i väster. Redan under 1200-talet har tidigre forskning 
antagit att koret förlängdes åt öster. På 1400-talet välvdes 
kyrkorummet och ett vapenhus bör ha uppförts framför 
sydportalen. 1706 uppfördes ett gravkor på korets södra 

sida. 1759 byggdes korsarmar i söder och norr och va-
penhuset revs. 1839 ersattes gravkorets takhuv med ett 
sadeltak. Tegeltaken lades om 1992.

Taklag
Över långhuset står tjugo takstolar. Taklaget är ett virr-
varr av ombyggnader, förstärkningar och återanvända 
byggnadsdelar. De flesta takstolarna över långhuset har 
sprätthuggna högben med urtag för stödben, avhuggna 
bindbjälkar samt dymlingar med skalle. De bortkapade 
bindbjälkarna har på flera ställen återanvänts högre 
upp i konstruktionen. Såväl södra som norra långsidan 
har yttre remstycke i ek med avsats för takfotsbräda. 
På takstolarna längst i öster sitter sannolikt sekundära 
förstärkningar i nockmötet mellan högbenen, spikade 
med s k ”karolinerspikar”.

Över vapenhuset/det ofullbordade tornet står sex takstolar 
med knäbockskonstruktion och hanbjälke. Knutpunkterna 
är bladade halvt i halvt med raka blad. Knutpunkterna 
är dymlade, vissa är också spikade med smidd spik. 
Ytorna är bilade. Stödbenen sticker ned en bra bit ned-
anför tassarna.

Plan över Runtuna kyrka med de undersökta takstolarnas placering, markerade med numrerade linjer samt platserna 
för dendroprovtagningen (Prov 1-13). 
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Runtuna kyrka sedd från sydost (SLM D2015-1449). Foto: Eva Wockatz, Sörmlands museum.

Över koret står 12 takstolar med knäbock och en hanbjälke. 
Från muren mot långhuset i väster fram till skarven 
för 1200-talsförlängningen av koret är tassarna sprätt-
huggna och avkapade med yxa på olika längder och har 
ursprungligen varit bindbjälkar tvärs över rummet. Flera 
delar av konstruktionen består av återanvänt romanskt 
virke. 1100-talsdelen av koret har yttre remstycke av ek 
med hylla för takfotsbräda. Södra remstyckets avslut 
mot öster innan skarven har urtag för en knut. Den 
sista tassen innan skarven på södra sidan består av en 
återanvänd konstruktionsdetalj. Taktron över alla delar 
av kyrkan består delvis av kvarvarande ramsågade och 
snedkantade brädor på vilka ett spontat underlagstak 
spikats från nock till takfot. Vindarna är oisolerade.

Det ursprungliga romanska taklaget över långhuset har 
bestått av bindbjälke, högben, ett par korsande stödben 
samt yttre remstycke. De kvarvarande delarna är ett fint 
exempel på ett typiskt romanskt taklag. Det är mycket 
sällsynt med timmermansmärkning i romanska taklag, 
i synnerhet ett så konsekvent system som detta verkar 
vara. Jämför man remstycken och bindbjälkar mellan 

kor och långhus, verkar de absolut samtida. I synnerhet 
när samma märksystem förekommer. Märkligt är dock 
att man använder sig av ett y-format hak i remstycket i 
koret, men inte i långhuset.
Korets ombyggnadsfaser är svårtolkade och återanvänt 
virke från flera generationer har använts. I den förlängda 
delen från 1200-talet finns högben med tapphål mycket 
lika de i Husby-Rekarne kyrka. 

Dendroprovtagning
Provtagningen utfördes av Daniel Eriksson den 14 februari 
2018. Provtagning har skett i taklagen över långhus, 
kor och det som benämns som det ofullbordade tornet i 
väster. Syftet har varit att datera de äldsta delarna, vilka 
eventuellt kan ange nybyggnadsåret för kyrkan, men 
även att datera de olika byggnadskropparna för att få 
klarhet i byggnadshistoriken. Den dendrokronologiska 
analysen är gjord av Hans Linderson, Lunds universitet.

Totalt togs 13 borrprover fördelat på fem stycken i 
långhuset, ett i det ofullbordade tornet samt sju i koret.
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Ett av proverna i långhuset togs i en av flera sekundära 
bjälkar av liknande karaktär. Bjälkarna har verktygsspår 
och knutpunkter som är ovanliga och en datering skulle 
vara till hjälp för att fastställa bjälkarnas ursprungliga 
användning.

Tolkning av resultatet
Utifrån provsvaren från korets delar kan man dra slut-
satsen att det ursprungliga koret uppfördes cirka år 1165 
men förlängdes österut någon gång efter år 1236, mest 
troligt under perioden 1245-1285. I koret finns även ett 
sekundärt inre remstycke i gran som gavs en osäker da-
tering till 1808/1809. Eftersom dateringen inte är säker, 
samt att årtalet inte har någon koppling till den kända 
historiken dras inga slutsatser av detta. I långhuset ger 
ett av proven, borrprov nr 1, en årsexakt datering till 
1171, det vill säga sex år efter koret. Om kyrkan byggts 
i två etapper eller om det varit en mycket långdragen 
byggprocess är svårt att säga. En möjlighet är också att  
korets stenmurar i första skedet byggdes mot en äldre 
träkyrka som sedan stod kvar i några år innan det nya 
långhuset och tornet i sten började byggas. Virket i lång-
hus och kor bedöms som mycket enhetligt och verkar 
vara samtida med varandra. Dock skiljer sig utförandet 
på korets remstycke. Om kor och långhus uppförts i ett 
skede får tiden för uppförandet av den ursprungliga 
kyrkan anges till perioden 1165-1171.

I det ofullbordade tornet finns inget bevarat virke som 
bedöms vara ursprungligt. Ett prov togs ändå i norra 
remstycket men dateringen misslyckades.

Den provtagna sekundära bjälken på långhusets vind, 
borrprov nr 6, gavs två olika dateringsförslag, 1100 eller 
1725, +/- 25 år. Utifrån bjälkens utseende beträffande 
virkesuttag och verktygsspår bedöms 1725 vara den mest 
trovärdiga dateringen. Vad dess ursprungliga användning 
varit är svårt att säga men knutpunkter tyder på att den 
ingått i någon form av resvirkeskonstruktion. Under 
1700-talet var kyrkan föremål för flera förändringar. 

Sammantaget kan konstateras att dendroresultaten i 
stora drag faller väl in under den av tidigare forskning 
beskrivna byggnadshistoriken.

Det ursprungliga taklaget över långhuset har ett ovanligt
konsekvent märksystem som i och med denna under
sökning dateras till 1171. Bilden visar utsidan av ett högben
som numrerats med nio tvärgående linjer. 
Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga.
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Borrprov sex, taget i en sekundärt använd bjälke. Bjälkens ände har en knutpunkt som visar att den tidigare troligen 
ingått i en resvirkeskonstruktion av något slag. Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga. 
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           10 December 2018 

 
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2018:98 

Hans Linderson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV RUNTUNA KYRKA, STRÄNGNÄS 

STIFT  
Uppdragsgivare: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB, Valåsen 308, 691 94, 
Karlskoga, info@lobergsfalla.com 
Område: Nyköping  Prov nr: 72701-72713 Antal Prov: 13 
Dendrokronologiskt objekt: Långhuset (72701-72704) Ofullbordade tornet (72705) 
Långhusets sekundära delar (72706) Koret (72707-72713)    
 
Resultat: 
 Dendro 
nr: 

Provnr; 
Objekt 
hb=högben 
bb=bindbj 
sb=stödben 
Takstolsnr* 
S=söder 
N=norr 

Träd-
slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

Kommentarer (mer 
vågad datering inom 
parantes) 
 

72701 1; hb 2* S Tall 97 Sp 59, W 1171 V 1171/72  
72702 2; hb 16* S Tall 66 Sp 42, ej W 1164 1164-1180  
72703 3; bb 5* N Tall 82; 1 Sp 9?, ej W 1091 E 1132 (1122-1162) 

72704 4; bb 
återanvänd Tall 112 Sp 27, ej W 1115 1128-1168 (1130-1145) 

72705 5; rem N Tall 71; 1 Sp 46, ej W Ej datering   

72706 6; upplag Tall 151; 1 Sp 25, ej W Ej datering  (1100, 1726)±25 

72707 7; rem 3/4* 
N Ek 88; 1 Ej Sp, ej W 1102 E 1111  

72708 8; rem 
10/11* N Tall 89; 1 Sp 31, ej W 1236 1245-1285  

72709 9; sb 2* N Tall 88 Sp 51, W 1165 V 1165/66  

72710 10; bb 4* 
N Tall 80; 1 Sp 48, W 1165 V 1165/66  

72711 11; sb 3* S Tall 63; 1 Sp 47, W 1165 V 1165/66 Samma som 72712 
72712 12; sb 3 S Tall 78 Sp 49, W 1165 V 1165/66 Samma som 72711 

72713 13; inre 
rem 3/4 Gran  50 W (1808)  (V 1808/09) 

*från väst Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter 
 

Kommentarer till ovanstående resultattabell 
Dateringarna av prov 72701 och 72704 tangera nästan varandra, vilket kan innebära att de är 
avverkade inför en gemensam byggnadstid men mer troligt är prov 72704 avverkat omkring 1130-
talet. Virke med  mycket stark anknytning 09 & 12 respektive 03 & 04. Dessa grupper är sannolikt 
hämtade från gemensamma områden i Södermanland. 
 
 
   ________________________________________________ 
    Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830  e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  

  

LUND UNIVERSITY 
 
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY 
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN 
HANS LINDERSON 
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TUMBO KYRKA

Byggnadsbeskrivning och historik
Tumbo kyrka består av ett enskeppigt långhus med kor 
och absid i öster, torn i väster, vapenhus i söder och 
sakristia i norr. Kyrkan bevarar medeltida murverk i 
samtliga byggnadsdelar. Murarna är i huvudsak uppförda 
av natursten. Vapenhusets gavelröste och tornets övre 
delar är uppförda av tegel. Fasaderna är spritputsade och 
avfärgade i brutet vitt, med slätputsade fönster- och dörr-
omfattningar. Kyrkans sadeltak och tornöverbyggnaden 
har skivtäckning av kopparplåt.

Kyrkan bestod ursprungligen av ett långhus, kor med 
absid i öster samt troligen tornets nedre våning i väster. 
En dendrokronologisk analys av bevarade delar av den 
ursprungliga takstolen indikerar att långhuset uppfördes 

någon gång efter år 1146. Under 1400-talet tillbyggdes 
en sakristia invid korets norra sida, ett vapenhus invid 
långhusets södra sida, valven slogs och tornet påbyggdes 
och försågs med en hög spira. År 1734 revs tornspiran och 
delar av tornets murar. Den nuvarande tornöverbyggna-
den uppfördes på 1740-talet. 1992 daterades långhusets 
takstol genom en dendrokronologisk provtagning och 
analys av Thomas Bartholin, Kvartärgeologiska labo-
ratoriet i Lund.

Taklag
Taket ovanför långhuset bärs upp av 16 st takstolar, samt 
en 17:e i västgavelns ytterliv. Av dessa är från väster räknat 
takstolarna 8, 9, 11, 14, 15 och 16 av romansk modell. 
Högbenen är sprätthuggna, med dymlingar för taktron 
och har urtag för korsande stödben. De ursprungliga 
bindbjälkarna har kapats med yxa vid valvslagningen. 
Takstolarna 8, 9 och 14 har fått bindbjälkarna kapade så 
långt in över rummet att haken fortfarande syns för de 

Planritning över Tumbo kyrka med de undersökta takstolarnas placering, markerade med numrerade linjer. 
De aktuella dendroproverna (Prov 1-6) är tagna av Daniel Eriksson 2018-03-05. 
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stödben som närmast yttermuren mötte bindbjälkarna. 
Takstolarna har senare kompletterats med spikade 
stödben. Takstolarna 1-5 och 12-13 är sannolikt från 
senare medeltiden. Takstolarna 12 och 13 har på södra 
sidan stödben som är sprätt huggna och har urtag efter 
axlar. Stödbenet nr 13 har också med svart krita utförda 
dekorationer. Takstolarna vilar på ett yttre remstycke av 
ek med hylla för takfotsbräda. Långhusvindens taklag 
är kraftigt ombyggd, under senmedeltid. Bindbjälkarna 
kapades och stödbenen plockades bort. Merparten av 
högbenen byttes ut, några av de ursprungliga finns kvar. 
Remstycken och de kapade bindbjälkarna finns bevarade. 
Någon enstaka sprätthuggen bräda finns återanvänd i 
taket. Taktron är spräckt, bilad och snedkantad. Valven är 
isolerade med mattor av gullfiber. I sydöstra hörnet finns 
rester av romanskt måleri på östra och södra muren strax 
över valvnivån. Måleriet består av överst en bård i svart 
och rött och därunder röda bågar samt fragmentariska 
rester av bl a figur med änglavingar.

Över koret står sex st takstolar bestående av äldre hög-
ben varav några är sprätthuggna med urtag för stödben 
och några är bilade. Högbenen är inte ihopfästa i nock 
utan ligger omlott vilande på en nockås av rundtim-
mer som är upplagd ovanpå det västra gavelröstet och 
på ett stående timmer som står mot gavelröstet i öster. 

Konstruktionen har förstärkts med påspikade hanbjälkar 
och stödben. Inifrån korvinden var remstycke och tass/
möjlig rest av bindbjälke svår att dokumentera på grund 
av isolering och skräp. Yttre remstycket syns dock från 
sakristians vind. Taktron är i huvudsak ramsågad och 
snedkantad. Valven är isolerade med mattor av gullfiber. 
Långsidornas murar är höjda vid något tillfälle. Detta 
innebär att taklaget ej är ursprungligt, dock finns vissa 
delar återanvända. Takstol 1 från öster, som befinner 
sig i murens ytterliv, har troligen ursprungliga högben. 
Takstol 3 har ett ursprungligt högben på södra sidan. 
Takstol 4 har återanvända stödben, ett på vardera sida. 
Takstol 5 har ett återanvänt stödben på södra sidan. 
Takstol 6 har två ursprungliga högben. Det ursprungliga 
remstycket med sina kapade binbjälkar är synliga från 
sakristians vind. Korets murade östgavel har EJ höjts, 
vilket innebär att dagens taklag har en flackare vinkel 
än det ursprungliga. På korväggen syns korets roman-
ska remstycke i ek med hylla för takfotsbräda och två 
utstickande taktassar.

Över sakristian står åtta takstolar med knäbock och 
hanbjälke. Knutpunkterna är utförda halvt i halvt med 
raka blad och dymlade. Några takstolar har försetts med 
påspikade saxsparrar. 

Tumbo kyrka från sydost (SLM D2015-1474). 



46

Dendroprovtagning
Den aktuella provtagningen utfördes av Daniel Eriksson 
5:e mars 2018. Provtagning har skett i taklagen över 
långhus och sakristia. 1992 gjordes en dendrokrono-
logisk datering av långhuset till efter 1146. Syftet med 
den nya dendrodateringen har varit att försöka precisera 
nybyggnadsåret för kyrkan samt tiden för vapenhuset och 
sakristians tillkomst. Den dendrokronologiska analysen 
är gjord av Hans Linderson, Lunds universitet.

Totalt togs sex borrprover, fyra i långhuset samt två i 
sakristian. De äldre proverna, tagna 1992, återanalyse-
rades samtidigt som de nya proverna.

Tolkning av resultatet
Den kompletterande provtagningen i långhusets äldsta 
taklagsdelar preciserar den tidigare dateringen för kyrkans 
uppförande från ”efter 1146”, till 1155. Vid återanalysen 
av de äldre proverna framkom även en ny datering, 
1249, av något som i rapporten kallas för sparrstöd. 
Det går inte att presentera några nya hypoteser utifrån 
detta utan att göra ett återbesök på vinden. I samband 
med valvslagning i kyrkan byggdes taklaget om, enligt 
tidigare historik under 1400-talet. Samma århundrade 
anges även för uppförandet av vapenhus och sakristia. 
Provsvaren från långhusets sekundära taklag samt sa-

Ursprungligt högben med dymlingar som har använts 
för att fästa undertaksbrädorna mot takstolarna. 
Dendroprov 1 daterar kyrkans uppförande till ca 1155.
Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga.  

kristians taklag visar istället att kyrkorummet valvslogs 
samtidigt som sakristian uppfördes, närmare bestämt ca 
1515. Analysen visar att virket till dessa byggnationer 
avverkades som minst under en tvåårsperiod.
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           02 Januari 2019 

 
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2019:01 

Hans Linderson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS FRÅN TUMBO KYRKA, STRÄNGNÄS 

STIFT  
Uppdragsgivare: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB, Valåsen 308, 691 94, 
Karlskoga, info@lobergsfalla.com 
Område: Eskilstuna  Prov nr: 72712-7220, 72737-72742 Antal Prov: 15 
Dendrokronologiskt objekt: Långhuset, prover tagna 1992 (72212-72220) Långhuset, prover 
tagna 2018 (72737-72740) Sakristian, prover tagna 2018 (72741-72742)    
Resultat: 
 Dendro 
nr: 

Provnr; 
Objekt 
(hb=högben) 
Takstolsnr*†° 
S=söder 
N=norr 
Ö=öst 

Träd-
slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

Kommentarer (mer 
vågad datering inom 
parantes) 
 

72212 ; 1* Tall 75; 1 Ej W 1146 E 1146  
72213 ; 2* Tall 57; 1 Ej W 1141 E 1141  
72214 ; 3* Tall 69; 1 Ej W 1131 E 1131  
72215 ; 4* Tall 77+5; 1 Ej W (1100) (E 1100)  
72216 ; 6* Tall 118; 1 Ej W 1134 E 1134  
72217 ; sparrstöd 6* Tall 65; 1 B Ej datering -  
72218 ; sparrstöd 7* Tall 112 B 1248 1248/49  
72219 ; bjälke 8* Tall 53 Ej W 1116 E 1116  
72220 ; bjälke 9* Tall 45 Ej W Ej datering -  

72737 1; hb 12† S Tall 51; 1 Sp 39, W 1154 V 1154/55  
72738 2; hb 16† S Tall 62; 1 Sp c43, W? 1153 1153-1155  
72739 3; hb 5† N Gran 85 W 1514 V 1514/15  
72740 4; hb 3† N Gran 81 W 1514 V 1514/15  

72741 5; hb 2° Ö Gran 57 W 1514 V 1514/15  
72742 6; hb 6° Ö Gran 87 W 1513 V 1513/14  

*från öst †från väst °från söder. Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter 
Kommentarer till ovanstående resultattabell 
Tallvirket från långhuset som tidigare daterades till efter 1146 kan med den komplettande 
provtagningen dateras så att alla kan vara avverkade vinterhalvåret 1154/55. En ny avverkningstid 
framkom, vinterhalvåret 1248/49, prov 72218. Prov 72217 kan inte beläggas ha samma ålder med 
dendrokronologisk metodik även om det förefaller logiskt. Granvirket från långhuset och sakristian 
får två avverkningssäsonger vinterhalvåren 1513/14 och 1514/15. 
Proveniensen för alla tre dateringsgrupperna är relativt lokal. Det enskilda objekt som daterar 1100-
talsvirket bäst är Härad kyrka. Granvirket dateras bäst mot Bilby säteri. Dessa objekt skall endast 
ses som om de möjligen kan ha gemensamma källorter. 
 
   ________________________________________________ 
    Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830  e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  

  

LUND UNIVERSITY 
 
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY 
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN 
HANS LINDERSON 
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TYSTBERGA KYRKA

Byggnadsbeskrivning och historik
Kyrkobyggnaden består av långhus med fullbrett kor i 
öster, sakristia i norr samt kraftigt torn i väster. Murarna 
är spritputsade med slätputsade omfattningar och list-
verk, samt avfärgade i ockragult och vitt. Långhusets 
och sakristians sadeltak liksom tornets huv är täckta 
av målad plåt. Kyrkorummet täcks av två höga gotiska 
stjärnvalv i öster med rik bemålning från 1600-talet. 
Västra delen av långhuset täcks av ett vitputsat tunnvalv.

Rester av den romanska kyrkan ingår i dagens långhus, 
d v s västra muren och delar av norra och södra murarna 
(den tunnvälvda delen av dagens kyrkorum). Ingången 
till kyrkan var placerad i sydöstra hörnet och intill denna 
fanns ett högt placerat rundbågigt fönster. Det romanska 
koret revs på 1300-talet då kyrkan förlängdes åt öster 
med fullbrett korparti och sakristia i norr. Den nya 
delen av kyrkorummet täcktes av ett trätunnvalv, varav 
takstolarna och några valvbrädor finns kvar på vinden. 
Under 1400-talet slogs tegelvalv i kyrkorummet och ett 
vapenhus byggdes framför portalen i sydmurens västra 
hörn. Sannolikt byggdes också västtornet vid denna 
tid. Tornet hade inga ljudöppningar, vilket tyder på att 

Planritning över Tystberga kyrka med de undersökta takstolarnas placering, markerade med numrerade linjer, samt 
platserna för dendroprovtagningen (Prov 1-10). 
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klockorna hängt i en fristående klockstapel. Runt 1660 
byggdes en ny tornspira. Den träffades av blixten redan 
1673 och en ny uppfördes. Vapenhuset från 1400-talet 
revs i början av 1700-talet och ett nytt byggdes år 1717. 
I början av 1800-talet byggdes tornets huv. 1881 revs 
vapenhuset och sydingången igenmurades. Invändigt 
revs valvet i kyrkans västra del och ersattes med ett 
murat tunnvalv. 

Taklag
Över kyrkorummet (långhuset & koret) står 21 stycken 
medeltida takstolar. De medeltida takstolarna kan grovt 
delas in i tre olika tidsperioder/modeller; romanska, 
ombyggda romanska och gotiska. De romanska tillhör 
kyrkans ursprungliga byggskede på 1100-talet medan 
de gotiska hör till ombyggnaden på 1300-talet då trä-
tunnvalvet utfördes. Mellan västra delens medeltida 
takstolar finns senare takstolar insatta, sannolikt utförda 
i samband med att tunnvalvet i tegel utfördes 1881 (dessa 
är ej inräknade).

Västra delen består av åtta stycken romanska takstolar. 
Av dessa består nr 1 endast av sparrar (ingen bindbjälke), 
övriga har bindbjälke och sparrar. Takstolarna nr 5-8 
(räknat från väster) är äldst och har en sprätthuggen 
yta. Dessa takstolar består idag bara av bindbjälke 
och sparrar, men har spår efter snedsträvor, stödben 
och hanbjälke. Dessa har varit spikade i sparrarna och 
bindbjälken och spikarna fanns kvar liksom märken efter 
snedsträvornas och hanbjälkarnas bladningar. Spikarna 
är av två typer, dels stora spikar där spikskallarna har en 
platt yta på mitten och fasetterade kanter och dels små 
”vanliga” smidda spikar. I nock är högbenen bladade och 
fastsatta med en dymling med skalle. Vid takfot sitter 
en rak dymling. Takstol nr 2-4 har urtag i bindbjälken 
efter snedsträvor och stödben, samt urtag i sparrarna 
efter stödben och hanbjälke. Dessa takstolar har varit 
dymlade i knutpunkterna. Sparrarna nr 2-4 är bilade. En 
trolig hypotes är att dessa taksparrar är utbytta i senare 
tid, möjligen 1300-tal eller senare. Virket ser ut att vara 
gran. Yttre murremmen är troligen ursprunglig och av ek, 
vilar ovanpå yttermuren och har urtag för bindbjälkarna. 
Den inre murremmen är sentida. Samtliga bindbjälkar 
i de romanska takstolarna är grovt sprättäljda, några 
har vankant på undersidan, någon är endast barkad på 
undersidan. Inga spår noterades på undersidan från 
ett eventuellt innertak. Äldsta delarna skulle kunna 
vara samtida med kyrkans byggnation, 1100-1200-tal. 
Intrycket av den romanska takstolen är dock att den är 
”slarvigt” byggd. Den är grovt huggen, har vankant 
och är assymetrisk. Mellan de romanska takstolarna 
är senare s k svenska takstolar insatta. Dimensioner i 

Tystberga kyrka sedd från nordost (SLM D2015-1484). 
Foto: Eva Wockatz, Sörmlands museum. 

väster: Bindbjälke 12x 20 cm eller 17x20 cm, sparrar ca 
11x11 cm, 13x13 cm, takstol nr 8, 8x8 cm. Yttre murrem 
i norr 16x35 cm, murrem i söder 15x25 cm.
 
Östra delen består av 13 gotiska takstolar som till-
sammans med både yttre och inre murremmar san-
nolikt tillkom vid kyrkans förlängning mot öster på 
1300-talet. Murremmarna vilar på yttermuren och 
har urtag för tassarna. Takstolarna består av högben, 
bindbjälke, stickbjälkar och stödben. Stödbenen är 
huggna på insidan efter tunnvalvets radie och radien 
fortsätter sedan i ett bågformigt virke mellan högben 
och bindbjälke. Tunnvalvet sitter osymmetriskt mellan 
högbenen, förskjutet mot söder. På norra sidan övergår 
stödbenet direkt i det övre virket medan det på södra 
sidan är ett mellanrum mellan övre virke och stödben 
där högbenet huggits efter valvets radie. Takstolarna 
är i knutpunkterna spikade med smidd spik förutom i 
nock där de är dymlade. Ytorna är bilade. Rester finns 
kvar av innertakets tunnvalvsbrädor. På södra sidan 
sitter fyra brädor kvar på takstolarna nr 7-13. Brädorna 
tar upp utrymmet mellan stödbenet och det bågfor-
miga övre virket. På norra sidan sitter tre brädor i de 
fyra första takstolarna, infästa i det övre bågformiga 
virket. Valvbrädorna är ca 1” tjocka, snedkantade och 
bearbetade med skave där en del av skavspåren har 
tydliga vinkelräta vibrationsspår. Brädorna är spikade 
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i takstolarna med smidd spik. På takstol nr 16, mellan 
norra högbenet och den övre bågformen, sitter ett virke 
fastspikat som i nedre delen har en fint täljd trätrissa 
monterad. Möjligen har den använts för att vinscha upp 
något i kyrkorummet, kanske ett lock till en dopfunt, 
en primklocka, en ljuskrona eller något annat. Om den 
är samtida med tunnvalvet har den stuckit ned genom 
valvet och varit synlig från kyrkorummet. Dimensioner 
i öster: Sparrar ca 10-12x15-17 cm med någon vankant, 
troligen gran. Stödben ca 6x10 cm ngn vankant. Tass 
ca 9x12 cm, med vankant. Brädor i tunnvalvet, ca 25-
30x2,5 cm.

Underlagstaket över hela vinden består av ramsågade  
snedkantade brädor. Enstaka brädor är bilade. Inga 
märkningar noterades. Enstaka blyertsstreck finns i 
sydvästra hörnet på yttre murremmen. Enstaka märken 
hittades på översidan av en bindbjälke.

Väggarnas vita innerputs går ända upp till inre remstyck-
ets underkant på de gotiska takstolarna. Inga spår av 
dekorativ bemålning syntes. Båda gavlarna är vitputsade. 

Sakristian går inte att komma åt. Ingången från lång-
husvinden är fylld med gråsten.

Taklaget har bra förutsättningar för dendrokronologisk 
datering. Många takstolar har vankant. Taklagets delar 
har tydligt sitt ursprung i skilda epoker. Huruvida de 
äldsta trädelarna härrör från kyrkans första tid, 1100-ta-
let, är dock osäkert. Remstycket i ek samt de smäckra 
dimensionerna på bindbjälkar och högben skulle kunna 
tyda på det. Likaså bindbjälkarnas trapetsform. Dock 
är virket relativt slarvigt bearbetat med mycket vankant 
och inte särskilt utpräglad sprätthuggning alla gånger, 
dessutom känns det lite märkligt med knutpunkter utan 
urtag, dvs de snedställda stödben som en gång funnits 
har bara varit spikade utanpå bindbjälkarna. Frågan är 
om taklaget på något vis blivit förändrat i samband med 
trätunnvalvets tillkomst. 

På 1100-talet bör det ha varit ett mycket fint bearbetat, 
öppet taklag. De nuvarande bindbjälkarna passar inte in 
i den bilden då de är förhållandevis slarvigt framställda 
med mycket vankant och dessutom i något fall krokig. De 
flesta bindbjälkar i andra romanska taklag bär ofta spår 
av ett sekundärt tillkommet plant innertak. I Tystberga 
kyrka syns inga spår av det. Detta gör att man kan 
ifrågasätta bindbjälkarnas ursprunglighet.
Frågan är om bindbjälkarna kapats för att synliggöra 
tunnvalvet bättre, då tunnvalvets västra gavel bevisligen 
varit synlig nerifrån kyrkorummet. Trätunnvalvet är för-

skjutet åt norr. Det kan ha att göra med korets invändiga 
förskjutning i förhållande till långhuset.

Dendroprovtagning
Provtagningen utfördes av Daniel Eriksson vid två till-
fällen, 9:e februari 2018 och 6:e maj 2019. Provtagning 
har skett i taklaget över långhuset. Syftet har varit att 
datera taklaget för trätunnvalv över långhusets östra för-
längning men också att försöka få övergripande klarhet 
i kyrkans byggnadshistorik. Taklaget över långhusets 
östra del uppvisar tecken på flera förändringar, där de 
olika takstolsdelarnas karaktär är svår att matcha med 
byggnadshistoriken. Den dendrokronologiska analysen 
är gjord av Hans Linderson, Lunds universitet. 

Totalt togs tio borrprover, fyra i långhusets ursprungliga 
västra del och sex i långhusets östra förlängda del för-
delat på fyra prover i valvtakstolsdelar och två prover i 
takstolarnas remstycken.

Tolkning av resultatet
Prov 1 och 2 togs i delar som okulärt bedömdes som 
ursprungliga och representativa för kyrkans byggnadsår, 
bestående av remstycken i ek, bearbetade i medeltida 
sprätthuggningsteknik. Dendroanalysen av dessa visar 
att ekarna fälldes någon gång efter år 1190, mest troligt 
mellan 1200- 1214. Den kända byggnadshistoriken anger 
att kyrkan uppfördes under 1100-talet medan resultatet 
av denna undersökning antyder att kyrkan uppfördes 
någon gång under perioden 1200-1214. Det kan dock 
inte uteslutas att de provtagna remstyckena är sekundära. 
Prov 3 och 4 togs i olika bindbjälkar av furu men som 
bedömdes representera en gemensam, troligen medel-
tida byggperiod. Båda bindbjälkarna dateras exakt till 
vintern 1305/1306. Dessa båda bindbjälkars tillkomst 
är svår att förklara. 

Dateringen av östra långhusets valvtakstolar lyckades 
inte trots fyra prover innehållandes vankant. Delarna 
består av gran med litet antal årsringar vilket innebär ett 
dåligt underlag för en lyckad datering. Analysen gav två 
skilda tänkbara dateringar, 1463 och 1480, vilka båda 
får anses som osannolika. Remstyckena som valvtak-
stolarna vilar på daterades dock till perioden 1338-1376 
vilket överensstämmer med vad byggnadshistoriken 
säger om kyrkans förlängning åt öster. Detta stämmer 
också bättre med bearbetningen och utformningen av  
valvtakstolarna.
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Borrprov 2. Västra remstycket i ek med typiskt medeltida verktygsspår. Daterar kyrkan till perioden 1200-1214.
Foto: Daniel Erksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga. 
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Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2019:02 & 2019:73 
Hans Linderson 

DENDROKRONOLOGISK ANALYS FRÅN TYSTBERGA KYRKA, 
STRÄNGNÄS STIFT – KOMPLETTERING*  

Uppdragsgivare: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB, Valåsen 308, 691 94, 
Karlskoga, info@lobergsfalla.com 
Område: Nyköping  Prov nr: 72743-72750 72800-72801* Antal Prov: 8+2* 
Dendrokronologiskt objekt: Långhuset (72743-72750)(72800-72801*)    
 
Resultat: 
 
Dendro 
nr: 

Provnr; 
Objekt 
(bb=bindbjälke) 
(högb=högben) 
(hanb=hanbjälk
e) 
Takstolsnr* 
N=norr 

Träd
-slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

Kommentarer (mer 
vågad datering inom 
parantes) 
 

72743 1; rem 2/3 *N Ek 147; 1 Ej Sp, ej W 1183 E 1192  
72744 2; rem 3/4* S Ek 115 Sp 0, ej W 1190 E 1199 (1200-1214) 
72745 3; bb 3* Tall 73; 1 Sp 51, W 1305 V 1305/06  
72746 4; bb 5* Tall 54 Sp 33, W 1305 V 1305/06  
72747 5; högb 12* N Gran 73; 1 W Ej datering   
72748 6; högb 14* N Gran 58;1 W Ej säker X (1463,1480) 
72749 7; högb 10* S Gran 71; 1 W Ej säker X (1463,1480) 
72750 8; hanb 13* Gran 59; 1 W Ej säker X (1463, 1480) 
72800* 9;ytt rem2/3 S Tall 187; 1 Sp 61, ej W 1339 1338-1378  
72801* 10;yttrem6/7N Tall 158 Sp 19, ej W 1295 1336-1376  

* från väst Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter 
 
Kommentarer till ovanstående resultattabell över långhuset 
Ek-remstyckena på norra och södra sidan korsdateras väl och yttersta årsring avviker endast med sju 
år, därtill är det sannolikt splintved i prov 2, vilket skulle leda till en fällningstid 1200-1214. Om 
inte dateras remmarna till efter 1199. Proveniens Sörmland. Remstyckena av furu* på norra och 
södra sidan dateras gemensamt till 1338-1376. De går inte att datera mot granvirket (efter förslag). 
Bindbjälkarna av tall med varierad sprätthuggning dateras gemensamt till vinterhalvåret 1305/06. 
Proveniens centrala eller södra Sörmland.  
Högbenen av gran går inte säkert datera, två dateringsförslag har angetts men jag kan inte utesluta 
annan datering. Prov 6-8 har en gemensam fällingstid.  
 
 
 
 
   ________________________________________________ 
    Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830  e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se 
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VALLBY KYRKA

Byggnadsbeskrivning och historik
Vallby kyrka består av ett enskeppigt långhus, ett rakt 
avslutat, fullbrett kor i öster, en sakristia i norr, ett 
vapenhus i söder och ett torn i väster. Vallby kyrka be-
varar i sin helhet medeltida murverk. Långhuset, koret 
och tornet är uppförda av natursten, liksom troligen 
sakristian, medan vapenhuset är uppfört av tegel. Även 
kyrkans takstolar är till stora delar medeltida. Fasaderna 
är putsade och vitkalkade. Kyrkans sadeltak och torn-
huven täcks av träspån.

Den medeltida stenkyrkan uppfördes troligen under 
1100-talet. Kyrkan bestod då av ett långhus med torn 
i väster och ett smalare kor i öster. Kyrkan förlängdes 
åt öster omkring 1300 och tillbyggnaden täcktes av ett 

trätunnvalv. Möjligen uppfördes på samma gång en 
sakristia invid korets norra sida. Under 1400-talet eller 
första halvan av 1500-talet byggdes vapenhuset invid 
sydportalen i långhusets västra del och tegelvalven 
slogs, över långhusets västra del kryssvalv och över 
östra delen stjärnvalv. På 1690-talet fick tornet ny spira. 
1890 flyttades klockorna från klockstapeln till tornet och 
klockstapeln revs. 1953 lades delar av spåntäckningen 
om. 1972-73 lades spåntäckningen på tornspiran och 
vapenhusets västra takfall om. Övriga spåntäckningar 
kompletterades och alla takfall tjärades. 

Taklag
Över kyrkorummet (långhuset och koret) står 30 stycken 
medeltida takstolar. Över det ursprungliga romanska 
långhuset i väster står 17 takstolar varav de tre första i 
väster och ytterligare två är sentida men de övriga 12 
takstolarna är romanska. De har sprätthuggna högben 

Planritning över Vallby kyrka med de undersökta takstolarnas placering, markerade med numrerade linjer, samt 
platserna för dendroprovtagningen (Prov 1-14). 
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Vallby kyrka sedd från sydost (SLM D2015-1489). Foto: Dag Forssblad, Sörmlands museum. 

med dymlingar för taktro och urtag efter korsande stöd-
ben, två på vardera sidan. Ursprungliga bindbjälkar är 
avhuggna vid valvslagningen. På en del av takstolarna 
har de avhuggna bindbjälkarna sekundärt försetts med 
stödben. De flesta takstolarna har också kompletterats 
med hanbjälkar. Två av dessa består av sidostyckena 
till en gammal stege. En massiv stenpackning ligger på 
murkrönen och döljer det mesta av remstyckena men på 
södra sidan går det yttre remstycket fram till den sista 
takstolen, nr 17.

Takstolarna 18-30 är utförda för tunnvalv i trä och består 
av högben, bindbjälke, tassar och stödben. Tunnvalvets 
radie är uthuggen i stödbenens insida, hanbjälkarnas 
undersida och i ett ytterligare virke mellan stödben 
och hanbjälke. Takstolarna vilar på dubbla remstycken. 
Takstolsdelarna är sprätthuggna och knutpunkterna är 
utförda som bladningar halvt i halvt och spikade med 
smidda spikar. Takstol nr 18 har en urhuggen fals på 
insidan av takstolsdelarna som utgör valvradien. På 
södra sidan i denna takstol har stödbenet och virket 
mellan stödben och hanbjälke kvar rester av vardera en 
inskuren blomform på den kant som vetter mot väster. 

Blomman har kapats bort av valvradien och har antingen 
hört ihop med ett äldre användande av virket eller så har 
blomformen fortsatt i en vägg som anslutit till valvet. 
Valvets radie syns också i den slätputsade ytan på östra 
gavelväggen. Längst ned på den södra delen av den 
putsade ytan framkom fragment av kalkmåleri.

Taktron på södra takfallet är spräckt, bilad och snedkantad 
med delar som är ramsågade och snedkantade. Norra 
takfallet har sågade brädor lagda kant i kant. Valven är 
isolerade med mattor av mineralull.

Över vapenhuset står sex takstolar med knäbock och 
hanbjälke. Takstolarna vilar på dubbla remstycken. Alla 
knutpunkter är bladade halvt i halvt med raka blad och 
dymlade. Alla ytor är bilade. Övre delarna av taktron 
består av spräckta, bilade och snedkantade brädor som 
längre ned på takfallen ersatts med sågade brädor. 
Vinden är oisolerad.

Till vinden över sakristian fanns ingen tillgänglighet.



56

Borrprov 7, ekbjälke i tornets första våning. Provet sitter 
fortfarande kvar i borrhålet. 
Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga.

Taklaget som burit det ursprungliga trätunnvalvet över 
långhusets östra förlängning dateras till 1335. På bilden
en utskuren blomma i den första takstolen från väster
räknat. 
Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga.

Det äldre romanska taklaget i västra delen av kyrkan 
bör således varit öppet under samma tid som tunnvalvet 
täckte den främre delen av kyrkorummet.
Även i Tystberga kyrka verkar, som besktivits ovan, 
förhållandena varit desamma, det vill säga ett öppet 
taklag i väster och ett tunnvalv i öster.
Möjligen skulle bindbjälkarna i västra delen i Vallby 
kunnat ha kapats, redan i samband med byggandet av 
trätunnvalvet. Takstolarnas delar är sammanfogade 
från ett och samma håll, förutom stödbenens/valvets 
nedre delar.

Dendroprovtagning
Provtagningen utfördes av Daniel Eriksson (prov 1-8 
och 10-14) och Kjell Taawo (Prov 9) vid två tillfällen, 
16:e mars 2018 och 24:e april 2019. Provtagning har skett 
i taklagen över långhus, sakristia och vapenhus samt i 
tornet. Syftet har varit att försöka fastställa nybyggnads-
året för kyrkan med dess olika byggnadskroppar men 
också att datera tunnvalvstakstolarna över långhusets 
östra förlängning. Den dendrokronologiska analysen är 
gjord av Hans Linderson, Lunds universitet.

Totalt togs 14 borrprover, sex i långhuset, fem i vapen-
huset, ett i sakristian samt två i tornet.

Tolkning av resultatet
Analysen av prov 1-3, tagna i långhusets västra ur-
sprungliga del, visar att kyrkan uppfördes 1134 eller 
något år därefter. Därmed är Vallby en av de äldsta 
daterade kyrkorna i Sörmland. Långhusets östra för-
längning dateras med hjälp av de tre proverna från de 
ursprungliga trätunnvalvstakstolarna till 1335. Sakristian 
dateras även den till 1335, vilket därmed fastställer att 
den är samtida med långhusets förlängning. Vapenhuset 
dateras till perioden 1471-1484. Intill murverket i va-
penhusets södra gavel löper en ekbjälke mellan östra 
och västra muren, vilken gavs en osäker datering till 
perioden 1166-1299. Förmodligen är det frågan om en 
återanvänd bjälke. Eftersom dateringen är osäker och 
att det inte går att avgöra bjälkens ursprungsplacering 
dras inga vidare hypoteser runt denna. I tornet provtogs 
två olika ekbjälkar som ingår i bjälklag på olika nivåer. 
Prov sju kommer från en bjälke placerad i tornets nedre 
våning. Den uppvisar spår av att vara återbrukad och 
den yttersta årsringen dateras till 1075 med en beräknad 
fällningstid inom perioden 1085-1150. Resultatet styrker 
ingen särskild hypotes då den kan vara både återbrukad 
eller ursprunglig på sin plats eller åtminstone från tiden 
för tornets uppförande. Prov åtta är taget i en bjälke 
högst upp i tornet, vilken fälldes vintern 1194/1195. 
Om man antar att tornet är samtida med långhuset kan 

dateringen av de två ekbjälkarna antyda att tornet var 
föremål för någon form av ombyggnad eller reparation 
1195. Kanske i samband med tillkomst/byte/komplet-
tering av kyrkklockor.
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           04 Januari 2019  

       16 Augusti 2019 
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2019:03 & 2019:72 

Hans Linderson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV VALLBY KYRKA, STRÄNGNÄS 

STIFT – KOMPLETTERING*  
Uppdragsgivare: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB, Valåsen 308, 691 94, 
Karlskoga, info@lobergsfalla.com 
Område: Eskilstuna  Prov nr: 72750-72760 72796-72799* Antal Prov: 11+3* 
Dendrokronologiskt objekt: Långhuset (72750-72755) Tornet (72756-72757) Vapenhuset 
(72758-72759)(72796-72799*) Sakristian (72760)    
Resultat: 
 
Dendro 
nr: 

Provnr; 
Objekt 
högb=högb 
vb=valvbåge 
hanb=hanbjälk 
Takstolsnr*† 
N=norr 
S=söder 
Ö=öst 

Träd-
slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

Kommentarer (mer 
vågad datering inom 
parantes) 
 

72750 1; högb 5* S Tall 149 Sp 79, W 1131 1131-1133 
ofullständiga ÅR 
ytterst 

72751 2; högb 10* N Tall 141 Sp 52/107, W (1131) (V 1131/32)  
72752 3; högb 7* N Tall 64 W 1133 V 1133/34  

72753 4; rem yttre 
2/3* S Tall 69; 1 Sp 47, W 1334 V 1334/35  

72754 5; vb 9* S Gran 36; 1 W 1334 V 1334/35  
72755 6; hanb 4* Gran 34; 1 W 1334 V 1334/35  

72756 7; bjälke Ek 80; 1 Ej Sp, ej W 1075 E 1084 (1085-1150) 
72757 8; bjälke Ek 107; 1 Sp 18, W 1194 V 1194/95  

72758 9; rem inre 2/3† 
S Tall 24 W Ej datering   

72759 10; bjälke Ek 68; 1 Ej Sp Ej säker  (1166-1299) 

72797* 12;ytt rem2/3 ö Ek 55 Sp 6 ej W 1465 1470-1484 1471-1484 

72798* 13;ytt rem3/4 ö Ek 91;1 Sp 2 ej W 1461 1471-1485 1471-1484 

72799* 14;ytt rem2/3V Ek 27;1 Ej Sp Ej datering   

72760 11; rem inre Ö Tall 47 Sp ?, W 1334 V 1334/35  

*från väst †från söder Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter 

Kommentarer till ovanstående resultattabell 
Långhusets och sakristians virke är avverkat vinterhalvåret 1334/35 eller något år tidigare. 
Proveniensen är relativt lokal. 
Tornets två undersökta ek-bjälkar är avverkade vinterhalvåret 1194/95 samt efter 1084, den 
senare bör rimligen vara avverkad före år 1150. Möjligen berör provets ytterdel splint, vilket skulle 
ge en fällningstid 1085-1099. Bådas proveniens är Mälardalens dräneringsområde. 
Yttre ek-remstycket på östra sidan av vapenhuset prov 12 och 13 är avverkat 1471-1484. 
 
________________________________________________ 
 Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830  e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  

  

LUND UNIVERSITY 
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YTTERSELÖ KYRKA

Byggnadsbeskrivning och historik
Ytterselö kyrka består av ett långhus med ett torn i väster, 
vapenhus och gravkor i söder, en sakristia i norr och ett 
högkor i öster. Fasaderna är spritputsade med slätputsade 
omfattningar, allt kalkavfärgat i ljust ockragul nyans. 
Sakristians gavel pryds av en korsblindering. Högkoret 
i öster har pilasterindelade, slätputsade fasader. Taken 
på långhus, gravkor, vapenhus och sakristia samt den 
höga tornspiran är alla täckta med mönsterlagt spån. 
Högkoret täcks av ett kupoltak i barockstil klätt med 
svartmålad järnplåt i småformat. Långhuset täcks av 
tre stjärnvalv. I östra delen vilar valven på pelare och 
sköldbågar, medan de i väster vilar på väggarna. Över 
högkoret är en valvkupol slagen. Tornrummet i väster, 
Soopska gravkoret och sakristian täcks av kryssvalv.

Kyrkan började byggas på 1100-talet med ett torn i väster, 
ett långhus som motsvarade ungefär halva dagens och 
kor i en liten absid. Under yngre medeltiden byggdes 
sakristian ut och mot slutet av perioden förlängdes lång-
huset till dubbla längden. Utvidgningen skedde österut, 
genom tillkomsten av ett djupare kor, av samma bredd 
som långhuset. Tre stjärnvalv slogs över kyrkorummet. I 
den äldre västra delen bars valven av pelare och sköldbå-
gar medan valven i den samtidigt utbyggda östra delen 
byggdes direkt på murarna. Omkring 1500 byggdes 
vapenhuset och täcktes med kryssvalv. Omkring 1650 

byggdes Soopska gravkoret i söder. Tornet upprustades 
1718 och försågs med klockbockar, dit kyrkklockorna 
flyttades, varefter klockstapeln revs. Högkoret byggdes 
1728 och därmed hade kyrkan fått den form den har 
ännu idag. 1938 omtäcktes spåntaken och rötskadade 
underbräder utbyttes. Plåten på korets tak lagades och 
målades. 1970-71 reparerades spåntaken. 1998 omtäcktes 
långhusets södra takfall och Soopska gravkorets tak med 
nya spån. Högkorets takplåt skrapades och målades.

Taklag
Över västra delen av långhuset finns 14 takstolar av 
romansk typ. De har ursprungligen bestått av högben, 
bindbjälke och ett par korsande stödben. I samband med 
att tegelvalven slogs så kapades samtliga bindbjälkar 
och de korsande stödbenen togs bort. Takstolarna har 
senare förstärkts med påspikade stödben och hanbjälkar. 
De romanska delarna är sprätthuggna. Allt virke verkar 
vara uttaget som helstock, dvs inga kluvna ämnen har 
använts. Virket är hugget ganska väl i vinkel. Stödbenen 
har varit fästa med spik och högbenens möte i nock är 
utförd som bladning med dymling. 
I skarven till utbyggnaden österut finns på södra takfal-
let ett sista kombinerat högben/takfotsplanka av ek kvar 
som legat i yttre murlivet på det ursprungliga gavelröstet. 
Den tjockare högbensdelen har dymlingar för taktron och 
är betydligt mindre väderbiten än den del som utgjort 
takfotsbräda. I nock har den en gaffel/slits dår mötande 
planka från norr troligen haft motsvarande tapp. 

Ytterselö kyrka sedd från söder (SLM D10-1086). Foto: Dag Forssblad, Sörmlands museum.
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Planritning över Ytterselö kyrka med de undersökta takstolarnas placering, markerade med numrerade linjer, samt 
platserna för dendroprovtagningen (Prov 1-19). 
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Stora delar av taktron är kluven, sprätthuggen och sned-
kantad. Många av dessa  brädor är fortfarande fastdymlade 
i högbenen. vilket innebär att underlagstaket alltså är lika 
gammalt som den ursprungliga takkonstruktionen. Det är
en fascinerande livslängd på ett underlagstak som varit 
täckt med spån sedan tidig medeltid. Även de flesta av 
de brädor som under årens lopp bytts ut är kluvna, slät-
bilade och snedkantade och har antagligen tillkommit 
när kyrkan förlängdes österut vid slutet av medeltiden. 
Endast ett fåtal brädor är i sen tid ersatta med sågat virke.. 

Över östra delen av långhuset står 15 takstolar av hög-
gotisk knäbockstyp med en hanbjälke. Knutpunkterna 
är bladade halvt i halvt med raka blad och omväxlande 
spikade och dymlade alternativt en av varje. Valven är 
isolerade med mattor av mineralull. 

Tornets huv har en i hög grad ursprunglig romansk 
takkonstruktion med tornbjälklag, delar av klockupp-
hängningsbjälklag, hjärtstock, högben, bindbjälkar, 
strävor och taktro, alla ytor sprätthuggna. Både högben 
och taktro har vankantade ytor som lämpar sig för den-
drodatering. Under årens lopp har förstärkningar och 
kompletteringar lagts till men mycket lite tagits bort.
Ovanför de nuvarande klockorna finns det ursprungliga 
bjälklaget för klockupphängningen. Bjälklaget har från 
början bestått av fem stycken bjälkar i ek. Fyra av dem 
har kapats några decimeter utanför murlivet, den femte 
är fortfarande intakt bortsett från en kort bit som kapats 
bort för att ge utrymme för den nya klockbocken som 
tillkom år 1718.
Bara en halvmeter ovanför det ursprungliga bjälklaget 
för klockupphängningen finns tornhuvens helt intakta 
bjälklag som består av sprätthuggen fura. På bjälklaget 
står hjärtstocken. Den är fyrkantshuggen, sprätthuggen 
och försedd med utstickande dymlingar/stegpinnar, tro-
ligen använda i samband med hjärtstockens ursprungliga 
resning. Vid lite drygt tio meters höjd är hjärtstocken 
skarvad och övergår till att vara sexkantig. Hjärtstocken 
löper ända upp i tornhuvens topp. Sista biten innan top-
pen får takvinkeln en brantare lutning. Detta mycket 
ovanliga utförande är troligen ursprungligt.
De fyra hörnens högben är huggna trekantiga och har 
en dekorativt utförd liten vulst före det nedre avslutet. 
Precis ovanför vulsten har de även inskurna jack i var-
dera kanten, kanske för att förhindra ett rep att glida 
vid resningen. Även de mellanliggande högbenen är 
försedda med den dekorativa vulsten nedtill.
Intill varje takfall finns en sidoförsträvning av korslagda
strävor. De löper från syllramen upp till det bjälklag som 
finns en bit upp i tornhuven. Sammanfogningarna är 

fixerade med spik. På bjälklaget står vissa av strävorna 
i ett tapphål medan andra bara stöter mot och är spikade.
Högbenen möter bindbjälkarna med en bladning och två
spik av olika storlek.
En bit upp på hjärtstocken finns stöttor som greppar runt
hjärtstockens hörn, fästa med spik, varifrån de löper 
horisontellt till hörnens högben som en stöttning för 
att motverka inåtböjning. Mot högbenen sitter stöttorna 
endast löst i grunda tapphål. Två av ursprungligen fyra 
sådana stöttor finns fortfarande kvar. Där de saknas 
syns avtryck och spikhål. Ovanför dessa stöttor finns en 
kvarvarande motsvarande stötta som löper horisontellt 
från ett grunt tapphål i hjärtstockens västra sida till ett 
motsvarande grunt tapphål i det mittre högbenet på det 
västra takfallet. De kvarvarande tapphålen visar att 
motsvarande stöttor suttit även i övriga väderstreck. 
Även dessa stöttor har motverkat högbenens inåtböjning 
innan taktron spikades på.
En bit upp i tornhuven finns ett ursprungligt bjälklag i 
lite klenare dimensioner. Syftet med bjälklaget är oklart, 
om den utförts som en arbetsplattform eller som en del 
i den bärande konstruktionen.
I tornhuven finns ställningsvirke kvar från bygget vilket 
är mycket ovanligt. I andra torntaklag finner man ibland 
hål i taktron där tornresarna trätt ut de sparrar som 
utgjort ett utvändigt bomlag. I tornhuven vid Ytterselö 
finns till och med sådana sparrar bevarade vilka fort-
farande sticker ut genom taktron men är kapade jäms 
med taktrons utsida.
En stor del av den ursprungliga sprätthuggna taktron
finns bevarad. På de ursprungliga trobrädorna finns ett 
stort antal svarta kryss, minst ett tjugotal, som kan vara 
mycket gamla. Det finns även ristade kryss. Gissningsvis 
har dessa med någon form av vidskepelse att göra.

Dendroprovtagning
Provtagningen utfördes vid tre tillfällen av Daniel Eriksson 
(Prov 1-5 och 7-19) samt Kjell Taawo (Prov 6), 14:e mars 
och 6:e april 2018 samt 12:e april 2019. Provtagning har 
skett i taklagen över långhus, sakristia och torn. Syftet 
har varit att försöka fastställa byggnadsåret för kyrkan 
men också att datera de förändringar som skett.
Den dendrokronologiska analysen är gjord av Hans 
Linderson, Lunds universitet.

Totalt togs 19 borrprover, fem i långhusets västra del, 
sex i långhusets östra del, två i sakristian samt sex i 
tornet. Av de fem proverna i långhusets västra del togs 
två av dem i en takutsprångsbräda, placerad vid det 
ursprungliga långhusets östra avslut. Provtagningen i 
tornet fördelades på fem prover i tornhuven samt ett prov 
i en planka, placerad i tornets första våning.
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Den ovanliga takutsprångsbrädan i ek daterades till
1:e juni 1188 +/- 2 veckor. Prov 6 och 14. 
Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga. 

Den provtagna plankan i tornets första våning fick 
endast en osäker datering (prov 13).
Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga.

Tolkning av resultatet
Under vinterhalvåret 1187/1188 fälldes den tall som 
skulle komma att bli bindbjälke i den andra takstolen 
från väster räknat över långhuset. Några månader se-
nare, i slutet av maj eller början av juni, fälldes en ek 
av vilken särskilda takutsprångsbrädor tillverkades. 
Dessa ganska ovanliga brädor var placerade i östra, 
respektive västra takutsprånget och monterades sent i 
byggprocessen, precis innan yttertaket färdigställdes. 
Utifrån dessa resultat går det att på goda grunder anta 
att den ursprungliga kyrkan uppfördes 1188 eller kanske 
året därefter. 
Tidigare historik anger att sakristian byggdes ut under
1300-talet. De prover som togs i sakristians yttre rem-
stycke i väster och inre remstycke i öster visar att de 
är tagna ur samma ek. Trädet fälldes sommaren 1427, 
vilket innebär att sakristians taklag bör vara uppfört 
något år därefter. Detta kan såklart vara resultat av en 
ombyggnad eller reparation men det kan också vara 
tidpunkten för sakristians tillkomst.
Enligt den konsthistoriskt grundade byggnadshistoriken
förlängdes långhuset österut ca 1475. De prover som 
togs i denna förlängda del gav spretiga och osäkra 
dateringar men pekar på att utbyggnaden möjligen 
kan ha skett tidigare. En del av yttre remstycket på 
norra sidan av förlängningen österut skiljer sig från det 
övriga materialet genom att det är utfört i ek. Denna 
ekbit gavs en osäker datering till 1428 där både träslag 
och årtal sammanfaller med sakristians remstycken. 
Sakristian och östförlängningen skulle alltså ha kunnat 
tillkomma på samma gång, strax efter 1427. Kryssvalven 
i förlängningen är dock byggda direkt på murkrönen 
vilket visar att väggar och valv tillkommit på samma 
gång. Eftersom utformningen av kryssvalven visar att 
de sannolikt inte är så tidiga som före 1430 så är det 
därför kanske troligare att kvarblivet virke från sakris-
tians taklag användes vid bygget av takkonstruktionen 
över långhusets förlängning.

En av ekbjälkarna i tornets ursprungliga klockupphäng- 
ningsbjälklag under tornhuvens bjälklag fick sin yttersta 
årsring daterad till 1213 medan tornhuven daterades till 
1228 av samtliga tagna prover. Dateringen till 1213 pe-
kar mot att tornet är uppfört minst 25 år efter långhuset. 
Bjälken kan i och för sig också ha murats in i efterhand 
eller satts in i samband med en höjning eller ombyggnad 
av tornet men några spår i murverket som skulle tyda på 
detta finns inte. Tornhuvens tydliga datering till 1228 kan 
i sin tur möjligen tyda på att detta är andra generationens 
tornhuv på kyrktornet.
Undersökningarna och dateringarna av tornhuvarna vid 
Hardemo och Mosjö kyrkor i Närke gav resultatet att 
kyrkorna ursprungligen är uppförda under 1100-talet, 
medan tornhuvarna daterades till 1200-tal. Där visar delar 
av konstruktionerna tecken på att vara återbrukade från 
äldre tornhuvar med lägre och flackare tak. Dateringarna av 
virket i Ytterselös torn ger möjligheten att tornet även här 
ursprungligen kan ha haft en lägre och flackare tornhuv.
Tyvärr togs inga dendroprover i hjärtstockarna. Det är lite 
märkligt att den påskarvade övre delen av hjärtstocken är 
sexkantig medan den undre delen är fyrkantig. Det skulle 
kunna tyda på att den övre delen tillkom när tornet fick 
sin nuvarande höjd år 1228 och att den undre delen av 
hjärtstocken kan vara den fulla höjden av en ursprunglig 
tornspira. Dock är det en väldigt kort livslängd för en 
tornspira om den byggts 1213 och redan ersatts 1228. 
Det kan såklart också ha varit en lång byggprocess där 
en bjälke redan legat färdig i 15 år innan den monterades 
i klockbjälklaget.
Furuplankan i tornets första våning som bedömdes möjli-
gen vara medeltida fick en osäker datering till 1582-1593.

Många av de analyserade proverna har breda årsringar 
vilket kan tyda på att träden fällts i bestånd som under 
en längre tid har använts för uttag av byggnadsmaterial. 
Uttaget har då medfört att tillväxttakten för de kvarva-
rande träden ökat. 
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           11 December 2018 

 
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2018:99 

Hans Linderson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS FRÅN YTTERSELÖ KYRKA, 

STRÄNGNÄS STIFT  
Uppdragsgivare: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB, Valåsen 308, 691 94, 
Karlskoga, info@lobergsfalla.com 
Område: Strängnäs  Prov nr: 72714-72727 Antal Prov: 14 
Dendrokronologiskt objekt: Långhuset (72714-72720) Sakristian (72721) Tornet (72722-
72727)    
Resultat: 
 Dendro 
nr: 

Provnr; 
Objekt 
bb=bindbj 
tak=takutspr
ångsbräda 
mst=mellan-
stolpe 
Takstolsnr*† 
S=söder 
N=norr 
Ö=öst 
V=väst 

Träd
-slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

Kommentarer (mer 
vågad datering inom 
parantes) 
ST= samma träd 
 

72714 1; bb 8* N Tall 72; 1 Sp 45, W Ej datering   
72715 2; bb 5* S Tall 49 Sp 30, ej W Ej säker  (1183-1200) 
72716 3; bb 2* S Tall 48 Sp 32, W 1187 V 1187/88  

72717 4; yttre rem 
22/23 S Tall 60; 1 Sp 35, nära W (1513) X-2 (1513-1520) 

72718 5; inre rem 
19/20 S Tall 77; 1 Sp 38, W  X (V 1515/16) 

72719 6; tak Ek 145; 1 Ej Sp, ej W 1168 1188  
1 juni±2v 

ST 72720 

72720 14; tak Ek 165+ew; 
1 Sp 18, W 1187 1188  

1 juni±2v 
ST 72719 

72721 7: inre rem 
4/5† Ö Ek 53; 1 Sp 1, ej W    

72722 8; hörnst. 
NÖ Tall 114; 1 Sp 51, W 1227 V 1227/28  

72723 9; mst. 3 S Tall 63; 1 Sp 50, W 1227 V 1227/28  
72724 10; mst. 1 V Tall 82; 1 Sp 48, W 1227 V 1227/28  

72725 
11; 
mittbjälke 
tornhuv 

Ek 104; 1 Sp 15, W? 1213 1213-1222 (1213-1214) 

72726 
12; västra 
bjälke 
tornhuv 

Ek 84;1  SP 17, W Ej säker  (V 1030/31) 

72727 13; planka 
torn Tall 114 Sp 51, W Ej säker  (V 1582/93) 

*från väst †från söder Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter 
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 2 

Kommentarer till ovanstående resultattabell 
 
De gemensamma dateringarna till trots är det svaga dendrokronologiska korrelationer som om 
virket är hämtat från skilda ståndorter men relativt lokalt. Prov 72717 och 72718 dateras dock väl 
sinsemellan. X är ett specifikt men okänt årtal, möjligen vinterhalvåret 1515/16. 
Många av träden uppvisar ganska breda årsringar vilket indikerar ganska öppna och/eller unga 
skogar när de avverkas så som det brukar bli vid större befolkningstryck. 
 
 
Beskrivning av tabellen ovan 
”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet. 
”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta 
årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”. 
I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från 
engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den 
yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren. 
”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går 
att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag 
finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar 
eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen 
av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med 
hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används 17±7 år på ek och 
en mer varierad bild på tall med en maximal variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en 
så kallad ”efterdatering” (terminus post quem). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt 
kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare 
avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. Anges sp=0 menas 
splinten observeras utanför ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte inmätt eftersom den inte är 
komplett. 
”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan 
korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid 
ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och 
tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc. 
”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet 
och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95 
procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande 
vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen 
årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder 
om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens 
trädgräns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
 Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
 
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830  e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  
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ÅRDALA KYRKA

Byggnadsbeskrivning och historik
Årdala kyrka har ett rektangulärt långhus med rak 
avslutning mot öster, sakristia i norr och torn i väster. 
Murverket är av natursten förutom stödmurarna på 
sidorna av tornet som är murade i tegel.

Enligt tidigare byggnadshistorik anges att en stenkyrka 
började byggas i Årdala på 1100-talet med västtorn, 
långhus och smalt rakavslutat kor. I slutet av 1200-talet 
eller början av 1300-talet antas att koret revs, långhuset 
förlängdes österut och sakristian byggdes. I början av 
1500-talet har vapenhus, långhusets tre kryssvalv och 
korets stjärnvalv ansetts ha tillkommit. Någon gång efter 
valvbyggena drabbades kyrkan av brand. Tornhuven 
byggdes om 1733 respektive 1779.

Taklag
Över långhuset står 25 st takstolar, samtliga av samma 
modell med högben, hanbjälke, tassar, nedre stödben 
samt övre stödben Alla knutpunkter är bladade halvt i 

halvt med raka blad och dymlade med stora dymlingar. 
Ytorna på virket är bilade med spår som tyder på att 
timmermannen haft en yxa med överställt skaft och 
arbetat sig framåt. Tassarnas längd är redan från början 
avpassade efter valven varför några stödben hamnar 
närmare inre remstycket. Tassarna är avkapade med 
yxa men detta har gjorts innan montering vilket kan 
sägas med ledning av att huggspår kommer även med 
riktning underifrån där det inte finns utrymme för att 
hugga på plats. Även såväl de övre som de nedre stödbe-
nen är slarvigt avkapade med yxa innan montering. De 
övre är avhuggna strax under hanbjälken och vissa av  
stödbenen har knuthak i mötet med hanbjälken medan 
andra aldrig haft det. 

Spår efter tillverkningsprocessen finns i form av ritsar 
och borrhål som bland annat visar att man först tänkte 
sätta stödbenen direkt an mot det inre remstycket men 
att man av någon anledning ändrade sig och försköt 
stödbenen närmare valven. En takstol har också ett par 
grunda borrhål som går i varandra intill befintlig dymling 
mellan högben och tass. Detta kan vara en indikation 
på att takstolen använts som mall vid tillverkningen av 

Planritning över Årdala kyrka med de undersökta takstolarnas placering, markerade med numrerade linjer, samt 
platserna för dendroprovtagningen (Prov 1-6). 
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Årdala kyrka sedd från sydost (SLM D10-196). Foto: Katarina Bäck.

övriga takstolar. Takstolarna har lagts ovanpå malltak-
stolen och när man borrat igenom knutpunkterna har 
borren gått för djupt och ned i ”mallen”.

Kolrester på murkrönen, skörbränd sten, sprucket tegel 
och brandspår på valvens ovansida visar att kyrkan brun-
nit efter valvslagningen. I skräplagret på murkrönen låg 
även en sannolikt romansk spik och ribbtegel från äldre 
valv. Där låg också en hel del avkapade grantoppar och 
björkris samt en grankvast och en björkkvast. Deras 
användning är okänd men något att forska vidare kring. 
Hela takkonstruktionen är uppförd efter valvslagning 
och brand. Remstycken och övriga takstolsdelar har 
rikligt med vankant som lämpar sig för dendrodatering. 
Konstruktionen förstärktes sannolikt under 1700-talet 
med snedsträvor, spikade med T-formad smidd spik.

Hela taktron är spräckt, bilad och snedkantad och san-
nolikt samtida med övriga taklaget. Vinden är oisolerad. 
Sakristians taklag är samtida med långhusets.

Dendroprovtagning
Provtagningen utfördes av Daniel Eriksson 7 mars 2018. 
Provtagning har skett i taklagen över långhus och sa-
kristia. Syftet har varit att datera de nuvarande taklagen 
över långhus och sakristia. Totalt togs sex borrprover, 
varav fyra i långhuset och två i sakristian.

Den dendrokronologiska analysen är gjord av Hans 
Linderson, Lunds universitet. 

Tolkning av resultatet
Taklagen över långhus och sakristia bedöms okulärt vara 
mycket enhetliga och samtida med varandra.
Brandrester visar att kyrkan brunnit efter att valven 
slogs men innan nuvarande taklag restes.

Dendroanalysen visar att nuvarande taklag är rest cirka 
1481. Det betyder alltså att valven slogs någon gång 
under 1400-talet, före 1481, och att branden troligen 
inträffande något eller några år innan 1481. Därmed 
kan åtminstone en del av byggnadshistoriken revideras. 
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Skörbränd sten i gavelmuren. Genom den dendrokrono-
logiska dateringen av takstolarna kan man på goda
grunder anta att kyrkan eldhärjades svårt något eller
några år innan 1481. 
Foto: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga.

Virket till taklaget i Årdala kyrka kan enligt dendro-
analysen vara hämtat från samma geografiska område 
som virket till Botkyrka kyrkas taklag men avverkat 
cirka 20 år tidigare. 

Dateringen av sakristian misslyckades men bedöms 
okulärt vara samtida med långhuset.

Dock går det utifrån den dendrokronologiska analysen 
inte att ytterligare fördjupa kunskapen om Årdala kyrkas 
romanska delar. Inte heller att belägga om kyrkans förläng-
ning österut liksom bygget av sakristian inträffat under 
1300- eller 1400-talen. Med tanke på att valven vilar på 
valvpelare kan åtminstone förutsättas att utvidgningen 
skett i en etapp före valvslagningen.
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           13 februari 2019 

 
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2019:17 

Hans Linderson 
DENDROKRONOLOGISK ANALYS FRÅN ÅRDALA KYRKA, 

STRÄNGNÄS STIFT  
Uppdragsgivare: Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB, Valåsen 308, 691 94, 
Karlskoga, info@lobergsfalla.com 
Område: SO Flen  Prov nr: 72761-72766 Antal Borrprov: 6 
Dendrokronologiskt objekt: Långhuset, 72761-72764) Sakristian, 72765-72766    
Resultat: 
 Dendro 
nr: 

Provnr; 
Y rem=yttre 
sb=stickbjälk 
Takstolsnr 
fr V i LH 
fr S i sakr 
 

Träd-
slag 

 
Antal år 
(2 radier 
om ej 
annat 
anges) 

Splint (Sp) 
Bark (B) 
Vankant (W) 

Datering av 
yttersta års-
ring i provet  

Beräknat 
Fällningsår 
E(Efter)  
V(vinterhalv-
året) 

Kommentarer (mer 
vågad datering inom 
parantes) 
 

72761 1;y rem14/15 Tall 108; 1 Sp 49 W 1480 V 1480/81  
72762 2;y rem 5/6 Tall 115; 1 Sp 55 W 1480 V 1480/81  
72763 3; sb T6 Tall 78 Sp 60 W Ej säker  (V 1523/24) 
72764 4; sb T13 Tall 109 Sp 57 W 1480 V 1480/81  

72765 5;  sb T2 Tall 113; 3 Sp 47 W Ej säker X (V 1521/22) 
72766 6; sb T3 Tall 110 Sp 50 ej W Ej säker X (V 1521/22) 
        

Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter 
 
Kommentarer till ovanstående resultattabell 
 
De provtagna yttre remmarna och en stickbjälke i långhuset får en gemensam avverkningssäsong, 
vinterhalvåret 1480/81 och har en relativt lokal proveniens. En enskild byggnad som bör ha virke 
med en gemensam källort är Botkyrka kyrka vars virke avverkades drygt 20 år senare. 
 
Sakristians provtagna virke kan inte säkert dateras. Det är dock säkert att virket är taget från samma 
träd, detta har markerats med ett X som är ett specifikt men okänt år. Bästa förslag är att X= 1521. 
Ytterligare ett prov, 3, saknar en säker datering men får som bästa dateringsförslag snarlikt 
sakristian. Proveniensbestämning i denna grupp blir alltför osäker. 
 
 
 
 
 
 
 
   ________________________________________________ 
    Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet 
 
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891,  Fax +46-46-2224830  e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se  
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DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY 
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN 
HANS LINDERSON 



72

KOMPLETTERANDE  
INVENTERING 2019

Under projektets gång upptäcktes att överraskande 
många medeltida delar fanns kvar även i delar av tak-
lag som brunnit eller renoverats mycket hårt. Därför 
bestämdes att en kompleterande inventering skulle 
utföras i ett antal av de kyrkor som hade sorterats bort 
i den första skrivbordsinventeringen. Under december 
2019 besöktes 24 stycken av dessa bortsorterade kyr-
kor vilket resulterade i att ytterligare nio kyrkor med 
medeltida taklagsdelar påträffades. 

Av dessa bör Torshälla återbesökas när det går att få 
tillträde via taket. Det vore också mycket intressant 
att datera framförallt Sköldinge, Aspö och Mellösa då 
dessa kyrkors byggnadshistoria avsevärt kan fördjupas 
och förändras genom en dendrokronologisk analys. 

Allahelgonakyrkan
Sockenkyrka från sent 1200-tal, genomgripande om-
byggnad omkring 1600. Möjligen medeltida murverk 
i sakristian.

Besök 2019-12-04
Alla konstruktionsdelar i taklaget ersatta år 1909

Aspö kyrka
Kyrkans äldsta delar uppfördes troligen under 1100-talets 
andra hälft med långhus, ett något smalare kor i öster 
och ett torn i väster. Av denna kyrka återstår idag tornet 
och långhusets norra mur. Omkring 1300 utvidgades 
kyrkan åt öster till en salkyrka. Vid samma tillfälle 
tillkom troligen sakristian i norr. Under 1400-talets mitt 
utvidgades kyrkan till nuvarande omfattning. Valven i 
kor och långhus slogs. Vapenhuset kan ha tillkommit 
något senare under 1400-talet. Kyrkan bevarar i princip 
ett komplett medeltida murverk. Ny takstol 1851 när 
taknocken sänktes med ca 3 meter.

Besök 2019-12-11
I takstolen från 1851 över långhuset har delar från 
1400-talets taklag använts som hanbjälkar och snedför-
strävningar. Takstol nr 8 från väster har båda högbenen 
återanvända från 1400-talets takstol men vända så att 
urtagen sitter upp mot taktron. Norra högbenets urtag 
för stödben är svängt och visar att takstolen sannolikt 
varit byggd för ett trätunnvalv. Stora delar av taktron i 
väster är sprätthuggen och därmed återanvänd från ett 
skede innan 1400-talets utvidgning. I tornets 1:a våning 

finns fem romanska bjälkar av ek. 2:a våningens golv har 
tre sprätthuggna romanska golvplank. Över klockbocken 
sitter fyra romanska ekbjälkar, parvis placerade och kor-
sande. Tornspirans konstruktion är intakt från 1660-talet, 
inklusive den spräckta och bilade taktron.

Björnlunda kyrka
Björnlunda kyrka uppfördes troligen under 1100-talets 
andra hälft eller i början av 1200-talet. Under 1300-talet 
förlängdes troligen långhuset med ca 7 meter åt väster. Under 
1400-talet uppfördes ett västtorn i minst fyra våningar. 
Troligen uppfördes även sakristian och ett vapenhus framför 
sydportalen under detta århundrade. Kyrkan eldhärjades 
under 1500-talet. År 1660 restes tornets nuvarande tornspira. 
Under 1700-talet täcktes kyrkans långhus av ett tunnvalv 
av trä. År 1763-66 utvidgades kyrkan på grund av utrym-
mesbrist med en korsarm åt norr. År 1801-04 restaurerades 
kyrkan och troligen revs vapenhuset framför sydportalen 
vid detta tillfälle. Samtidigt murades sydportalen igen 
och en ny västentré togs upp. Det Stedingkska gravkoret 
uppfördes 1839-41 i empirestil efter ritningar av arkitekt 
Fredrik Blom.

Besök 2019-12-11
Komplett senmedeltida/1500-tals-taklag över långhuset. 
Knäbockskonstruktion med dubbla hanbjälkar. Ej tillträde 
till vind över koret pga mycket isolering.

Dunkers kyrka
Dunkers kyrka har medeltida ursprung och uppfördes ur-
sprungligen i korsform. Under senare medeltid uppfördes 
en sakristia i norr och ett vapenhus i väster, det senare 
egentligen ett påbörjat tornbygge. En portal togs upp på 
södra fasaden. Ursprungligen var kyrkan troligen täckt 
med ett trätak, men senast under 1600-talet valvslogs 
kyrkan. I början av 1700-talet var kyrkan både för trång 
och förfallen, varför en ombyggnad var nödvändig. Vid en 
omfattande ombyggnad 1737 breddades kyrkan genom att 
valven och västra korsarmens nord- och sydväggar revs, så 
att en kvadratisk sal bildades. Kyrkan försågs med branta 
gavlar och ett högt valmat spånklätt tak. Kyrkan brann 1809 
och vid återuppbyggnaden 1814 fick kyrkan sin nuvarande 
form. Taket förändrades något, tornet höjdes och dagens 
lanternin uppfördes. 

Besök 2019-12-05
Alla konstruktionsdelar i taklaget ersatta 1814.
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Floda kyrka
Troligtvis uppfördes på 1100- eller 1200-talet en mindre 
romansk kyrka av sten, försedd med ett torn. Omkring 
år 1400 förlängdes kyrkan åt öster och sakristian byggs. 
Kort därefter eldhärjades kyrkan efter ett åsknedslag. Vid 
mitten av 1400-talet valvslogs kyrkan och på 1480-talet 
dekorerades valven av Albertus Pictor. År 1637 påbörjades 
en utvidgning av kyrkan. Kyrkan blir tvåskeppig och ett 
skepp söder om det medeltida tillförs. Under 1660-talet 
ritade Erik Dahlberg ett gravkor för Lars Kagg, vilket 
stod klart 1667. Vid samma tidpunkt bör sakristian ha 
förstorats. Mellan åren 1883-88 genomgick kyrkan en 
genomgripande ombyggnad då den äldre medeltida kyr-
kans sakristia och norra sidoskepp behölls och byggdes 
till med ett nytt torn, samt  nytt mitt- och sidoskepp i 
söder och blev därigenom en av länets storkyrkor. Hela 
takkonstruktionen, även över den medeltida norra delen, 
byggdes om och taken täcktes med skiffer.

Besök 2019-12-09
Alla konstruktionsdelar i taklaget ersatta 1883-1888.

Helgarö kyrka
Under 1100-talets senare del uppfördes en tornlös sten-
kyrka vid Helgarö, med ett smalare kor i öster. Under 
1400-talet revs det romanska koret och kyrkan förlängdes 
mot öster, en sakristia byggdes vid nya korets mur och 
ett vapenhus uppfördes. Samtidigt valvslogs kyrkorum-
met med fyra tegelvalv. 1684 byggdes ett nytt kor med 
gravkor under, för familjen Cruus på gården Edeby i 
Helgarö socken. 1686 inträffade en brand som ödelade 
kyrkan. Efter branden insamlades en rikskollekt till kyr-
kans återuppförande och byggnadsmaterial skänktes från 
Nyköpings slott som hade brunnit 1665. 1729 uppfördes 
ett smalt torn i väster, vilket dock var för klent för att 
bära klockorna. 1749 genomfördes en större reparation 
av tornet. Den medeltida sakristian ersattes 1774-1775 
på en äldre grund och gavs ett tresidigt avslut. 1864 togs 
spåntäckningen på taken bort och ersattes med järnplåt. 
Dagens kyrka fick sin gestaltning 1886 vid en omfattande 
om- och tillbyggnad under ledning av arkitekt Emil Viktor 
Langlet. Då byggdes ett nytt västtorn i nygotisk stil och 
tillbyggnaden i norr tillkom. Kyrkklockorna monterades 
i tornet. Kyrkan försågs med nya takstolar och dubbla 
remstycken på murkrönen.

Besök 2019-12-02
Alla konstruktionsdelar i undersökta taklag ersatta 1886.
Vinden över vapenhuset i söder går dock ej att nå, varken 
invändig lucka eller taklucka.

Julita kyrka
Julita kyrka tros vara byggd som en romansk kyrka 
under 1100-talet, med ett rektangulärt långhus och ett 
smalare kor i öster. Under 1300-talet förlängdes den 
romanska kyrkan åt öster. År 1686 tecknade Johan 
Peringskiöld av kyrkan, med torn i väster, sakristia 
i norr och två vapenhus i söder. Omkring år 1600 
valvslås kyrkan. Vid slutet av 1600-talet utfördes en 
tillbyggnad söder om koret, den s k ”Gimmerstakyrkan”. 
På 1720-talet byggdes kyrkan ut till tredubbel bredd, 
med två nya sidoskepp. Vid samma tillfälle revs tornet 
ned till hälften, byggdes upp bredare mot öster och 
försågs med en lanternin. Ett benhus söder om tornet 
tillkom år 1746 och en trappa till tornet byggdes 1761. 
Två år senare byggdes ett nytt högkor med gravkällare 
under. Vid början av 1800-talet byggdes taket om och 
täcktes med lertegel istället för spån. 1906 försågs 
Gimmerstakyrkan med nytt tak och spira.

Besök 2019-12-18
Eventuellt en romansk bjälke i tornets första våning. 
Romanska högben återanvända för att sala på högbenen 
i dagens konstruktion över långhuset.

Jäders kyrka
Under 1100-talets första hälft uppfördes troligen den 
första stenkyrkan. Av denna återstår bara delar av den 
norra muren samt sekundärt inmurade stenar med 
ornamentik. Under 1200-talets andra hälft byggdes 
kyrkan ut mot söder och väster med nya murar av na-
tursten i de nedre delarna och tegel i de övre delarna. 
Den ursprungliga kyrkans norra mur murades på tegel. 
I slutet av 1400-talet uppfördes ett högt torn i väster. 
Rikskanslern Axel Oxenstierna vid Fiholm påverkade 
kraftigt kyrkans gestaltning under 1600-talet. Åren 
1636–1643 lät han uppföra en ny tornspira, sedan den 
gamla förstörts vid en storm år 1635. Åren 1641–1643 
uppfördes Oxenstiernas gravkor i öster efter ritningar 
av Nicodemus Tessin d ä. 1651–1652 tillkom vapen-
husets sydportal samt vapenhusets och sakristians 
gavlar. År 1659 färdigställdes det Braheska gravkoret 
vid kyrkans södra sida. 1694 slog blixten ned i tornet 
och reparationer utfördes under åren 1695–1697. 1702 
slog blixten åter ned med resultatet att tornets trävirke 
och kyrktaket brann upp och kyrkklockorna smälte. 
Reparationer pågick 1702–1708. Murarna lagades, tornet 
försågs med en enkel huv och kyrktaket reparerades 
och täcktes med nya spån. Åren 1762–1764 byggdes 
en ny tornöverbyggnad med lanternin och kupol. 1858 
slog blixten ned i kyrkan. Det tjärade spåntäckta taket 
antändes och nedbrändes totalt. Reparationer utfördes 
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åren 1859–1866. Arbetet innebar bland annat att murarna 
höjdes för inläggning av remstycken i murverket. Takspånet 
ersattes 1859 med engelskt skiffer. Nya takstolar av JF 
Åbom. Problem med läckage och lossnande skiffer ledde 
till omfattande omläggning och komplettering under åren 
1872-1874. 1880 uppfördes en ny tornspira och kyrkans 
exteriör restaurerades av arkitekt Helgo Zettervall. Vid 
restaurering 1934 av arkitekt Ove Leijonhufvud plockades 
hela skiffertaket ned och ett nytt underlagstak av spontade 
brädor monterades och papptäcktes innan skiffer återla-
des. Hela sakristians tak lades om med svenskt skiffer. 
Antagligen gjordes detta för att få ihop tillräckligt många 
ersättningsplattor för att kunna ersätta trasigt skiffer på 
övriga takfall. 1969-1970 utfördes lagningar och komplet-
teringar av tak, rännor och plåtavtäckningar.

Besök 2019-12-02
Alla konstruktionsdelar i taklaget ersatta 1859-1866.

Lerbo kyrka
Medeltida kyrkan revs och nyuppfördes 1765-69. Rester 
av medeltida murverk i norra långhusmuren.

Besök 2019-12-09
Alla konstruktionsdelar ersatta efter 1765-69.

Ludgo kyrka
Troligtvis vid slutet av 1100-talet uppfördes en ovanligt 
stor kyrka av sten, med rektangulärt långhus och smalare 
kor i öster. Under senmedeltiden tillfogades ett vapenhus i 
söder och en sakristia vid korets norra sida. På 1400-talet 
valvslogs kyrkan. På 1640-talet byggdes ett gravkor vid 
korets norra sida för familjen Silfverstierna på Ludgonäs. 
Vid samma tillfälle revs även sakristian. På 1670-talet 
var kyrkan fallfärdig och en stor ombyggnad
gjordes, då endast yttermurarna kunde användas och kyr-
kan fick sin nuvarande storlek och täcktes av nya valv. Ett 
nytt gravkor byggdes i söder för familjen Drakenhielm på 
Öster Malma, då koret fick formen av en liten korskyrka.

Besök 2019-12-05
Komplett 1670-talstaklag med många spännande detaljer 
och spår efter byggprocessen.

Länna kyrka
Kyrkan bestod ursprungligen av ett långhus, kor i öster 
samt troligen ett torn i väster, som dock aldrig blev fär-
digbyggt. Senare under medeltiden revs koret och kyrkan 
byggdes om till en salkyrka, då långhuset förlängdes mot 

öster. Sannolikt byggdes sakristian i norr vid samma 
tillfälle. Kyrkorummet valvslogs under senare delen av 
1400-talet eller början av 1500-talet, då också vapenhuset 
byggdes framför sydportalen. Kyrkan byggdes till mot 
norr 1739-40, då också valven revs och ett platt trätak 
sattes in. Även sakristian och vapenhuset revs. Under 
1800-talet förföll kyrkan och man övervägde att bygga en 
ny. Istället genomfördes en genomgripande restaurering 
år 1900, efter förslag av arkitekt Agi Lindegren. Största 
förändringen som gjordes var att kyrkorummet vändes, 
så att församlingen fick sitta i utbyggnaden, som också 
förlängdes, och att altaret flyttades till södra väggen. 
Det påbörjade tornet revs och ett nytt byggdes på samma 
plats. En trappgavel byggdes i öster och tegelfrisen vid 
takfoten tillkom.

Besök 2019-12-11
Alla konstruktionsdelar i taklagen ersatta 1900.

Lilla Malma kyrka
Under 1100-talet eller omkring år 1200 byggdes en tornlös 
kyrka med rektangulärt långhus och smalare kor i öster. 
Kyrkorummet förlängdes åt öster under 1300-talet. Under 
medeltidens senare del byggdes ett vapenhus i söder och 
en sakristia i norr, vilka idag är helt borta. Vid 1400-ta-
lets slut valvslogs kyrkan med tegelvalv, s k ”gubbvalv”. 
1711-1712 togs en triumfbåge upp i den östra gavelväggen 
och ett nytt timrat kor uppfördes i öster. 1714 revs den 
gamla sakristian och en ny uppfördes. Vid 1700-talets mitt 
ansågs kyrkan för trång för församlingen, vilket fick till 
följd att man byggde om den dåvarande sakristian till en 
nykyrka. Ny sakristia fick då inrymmas i vapenhuset, ett 
arrangemang som höll fram till 1872, då en ny sakristia 
byggdes på norrsidan. 1890-99 genomfördes omfattande 
arbeten som gav kyrkorummet dess nuvarande medeltida 
prägel. Då byggdes det tresidiga koret, nya valv slogs i 
nykyrkan och i koret, murkrönen höjdes, trappgavlarna 
tillkom och taken plåttäcktes

Ej tillträde

Mellösa kyrka
Breddning åt söder och valvslagning 1660-tal. Kyrkans 
äldsta delar är troligen uppförda på 1200-talet. På 
1400-talet lär kyrkan ha byggts om. Det är dock oklart hur 
omfattande ombyggnaden var. På 1600-talet genomgick 
kyrkan en omfattande ombyggnad. Kyrkans södra delar 
revs troligen och kyrkan breddades samt försågs med 
tre tegelvalv i långhuset. På 1760-talet utvidgades kyrka 
åt öster med gravkor. Vid ombyggnaden revs östgaveln 
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och sakristian ombyggdes. År 1874 uppfördes ett torn vid 
kyrkans västgavel.

Besök 2019-06-27
Över långhusets östra del finns ett stort antal tidigmedeltida 
trädelar bevarade, dels återanvända delar, dels delar som 
fortfarande sitter i ursprungligt läge.
Det ursprungliga långhuset var ca 16 meter långt (mätt 
invändigt från röstets insida, murarnas tjocklek tillkommer) 
och här finns 15 medeltida takstolar partiellt bevarade.
Vid 1660-talets breddning av långhuset kapades bindbjälkar 
och högben i de medeltida takstolarna och takstolshalv-
orna flyttades isär till nuvarande bredd. Högbenen tycks 
ha kapats intill knutpunkterna för korsande stödben som 
då plockades bort för att ge plats för valvet.
Nya invändigt placerade takstolar restes och försågs med 
längsgående sparrar som stöd för de gamla högbenen. 
Högbenen skarvades för att nå upp i den nya högre nocken.
Vid inventeringstillfället undersöktes endast norra mur-
krönet vilket tycks vara orört sedan uppförandet. Här 
finns det medeltida remstycket bevarat, med hylla/fals 
för takfotsbräda, samt inmurade bindbjälkar och högben. 
Den södra muren kvarstår att undersöka.
Undertaksbrädorna finns ej kvar men de har ursprung-
ligen varit fästa vid högbenen med dymlingar. Vissa av 
de kapade högbenen sitter återanvända som hanbjälkar i 
nuvarande taklag. Innan breddningen av långhuset utför-
des på 1660-talet, tycks kyrkan blivit förlängd sju meter 
österut. Här finns sju takstolar bevarade som uppvisar drag 
av att kunna vara senmedeltida. Även dessa har kapats och 
förändrats på samma sätt som de tidigmedeltida.
Allra längst i öster finns fyra takstolar från korets om-
byggnad/förlängning på 1700-talet.
Sakristian undersöktes inte vid tillfället. Tornet invente-
rades men inga medeltida delar gick att finna där.

Nykyrka kyrka
Kyrkan uppfördes under 1100-talets senare hälft med 
långhus, smalare kor och absid, som revs så sent som på 
1760-talet då det åttkantiga gravkoret tillkom. År 1767 
yggdes sakristian. 1814 togs kyrkan ur bruk och lämnades 
som ödekyrka i över hundra år. Takkonstruktionen byggdes 
1926-29 och valven i långhuset murades upp. På bilder av 
ruinen åren före resatureringen syns att sakristians tak 
var helt och det ser ut som att korets tak också var intakt. 

Besök 2019-12-04
Ursprungligt remstycke av ek med hylla över norra ro-
manska långhusmuren. Även romanska remstycken ligger 
kvar på kormurarna.

Näshulta kyrka
Endast delar av medeltida murverk kvar efter rivning 
och nyuppförande av kyrkan 1673-78. Delar av den 
medeltida södra långhusmuren samt korets södra och 
östra mur fick ingå i den nya kyrkan.

Ej tillträde

Sköldinge kyrka
Troligtvis uppfördes på 1100-talet en mindre kyrka 
av sten, med smalare kor i öster. Under 1200-talet 
har antagits att kyrkan breddades något, försågs med 
bredare kor, fick murarna något höjda och ett tunnvalv 
av trä byggdes. Vid slutet av 1400-talet antas de fem 
tegelvalven ha tillkommit i norra sidoskeppet. Vid 
mitten av 1600-talet byggdes det södra sidoskeppet till 
och kyrkan blev tvåskeppig, då fem nya valv byggdes 
mot de gamla. Gravkoret i öster stod färdigt år 1656. 
Sakristian byggdes 1672.

Besök 2019-12-09
Över norra muren ligger remstycken från tre medeltida 
etapper. Mittre delen har remstycke i ek med hylla för 
takfotsbräda och romansk sprätthuggning. Detta rem-
stycke är iskarvat mot väster med ett remstycke i furu 
med hugget spår för takfotsbräda och sprätthuggning 
av 1200-talstyp. Mot öster är det romanska remstycket 
iskarvat med ett yttre remstycke som bedöms vara från 
1300-talet. I denna del finns även ett inre remstycke 
från samma tid. Detta ger en annan byggnadshistoria 
än den som tidigare antagits.

Stigtomta kyrka
Stigtomta kyrka uppfördes vid mitten av 1200-talet, 
ett långhus med sannolikt ett smalare lägre kor i öster. 
Under 1300-talet utvidgades kyrkan då koret revs och 
ett nytt kor byggdes i samma bredd och höjd som lång-
huset. En sakristia tillfogades på norra sidan av koret. På 
1460-talet byggdes tornet. Troligtvis slogs även valven i 
långhuset vid denna tid. Ett stort vapenhus byggdes vid 
tornets södra mur i slutet av 1400-talet. Någon gång efter 
1686 uppfördes ett gravkor på kyrkans södra sida. 1765 
reparerades kyrkan och utvidgades med en korsarm i 
norr. Vid slutet av 1780-talet byggdes kyrkan om igen, 
då den utvidgades med en korsarm i söder och koret 
försågs med en ny tresidig avslutning. Tornet fick en 
ny lanternin med pyramidformad huv. Samtidigt revs 
vapenhuset och östra gavelröstet. Valven ersattes av ett 
gipsat trätunnvalv. 1795 revs sakristian och en ny byggdes.
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Besök 2019-12-04
I västra korsarmen och i mittkorset finns romanska delar 
återanvända i 1700-talstakstolarna. Över östra korsarmen 
står ett intakt 1300-talstaklag.

Torshälla kyrka
Kyrkan uppfördes under 1100-talet och förlängdes om-
kring år 1320 i väster. Under 1400-talet välvdes koret, ett 
torn i väster uppfördes och ett vapenhus byggdes i söder. 
Vid slutet av århundradet välvdes även långhuset så att 
det blev treskeppigt. Tornet som under 1600-talet fick en 
hög och slank spira, drabbades 1701, 1805 och 1873 av 
omfattande skador efter åsknedslag. Efter senaste branden 
restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt J F Åbom, 
då kyrkan fick sitt nuvarande utseende med trappgavlar 
på tornet och dekorativa tegelfriser utefter murkrönen. 
Yttertaket hade tidigare varit klätt med spån, men försågs 
nu istället med svartplåt, och fick även en lägre resning. 
Vapenhusets tak har ursprunglig takvinkel.

Besök 2019-12-02
Alla konstruktionsdelar i inventerade taklag ersatta efter 
1873 års brand. Ej tillträde till vind över ursprungliga 
låghuset och koret. Taklucka i romanska korets yttertak, 
norra sidan, gick ej att nå pga snö.

Trosa Lands kyrka
Trosa lands kyrka uppfördes under 1200-talet strax intill 
platsen för den medeltida staden Trosa (senare flyttad), 
som en tornlös kyrka med rektangulärt långhus med rakt 
avslutat kor i öster. Troligtvis var kyrkorummet täckt av 
ett tunnvalv i trä. Den putsade västgaveln till denna kyrka 
kan fortfarande beskådas ovan tornets valvkappa. Under 
1300-talet uppfördes sakristian norr om koret och ett 
vapenhus framför ingången i långhusets sydvästra hörn. 
Det kraftiga tornet i väster uppfördes under 1400-talet och 
samtidigt valvslogs kyrkorummet med stjärnvalv. Under 
samma århundrade tillkom S:t Annas kapell på långhusets 
norra sida. 1773 brandhärjades kyrkan. Branden orsakades 
av ett bösskott då kyrkans klockare försökte skjuta en 
skata. Taket och de översta delarna av murarna skadades 
men återuppfördes. Vapenhuset revs och sydportalen sattes 
igen och den nuvarande tornhuven uppfördes.

Besök 2019-12-17
Innanför tornets västport finns öppningar i båda sidor av 
muren för en kyrkportsbjälke. Bjälken är borta men norra 
sidans öppning är invändigt klädd med brädor från tornets 
uppförande under 1400-talet. En sprätthuggen bjälke finns 
i återanvänt läge ovanför sydfönstret på orgelläktaren. I 

tornvalvet finns en genomföring i form av en trätub 
för klocklinan, sannolikt från valvets uppförande. S:t 
Anna korets tak har täckt för en del av långhustaket som 
bevarar ett spåntak med rödtjärade spån. Spåntaket är 
antagligen lagt efter återuppbyggnaden 1773.

Vadsbro kyrka
Kyrkan tillkom sannolikt i mitten av 1200-talet med 
ett rektangulärt långhus med lägre och smalare kor i 
öster. Stor ombyggnad utfördes på 1620-talet av Erik 
Ryning och Maria Kurtzel. Romanska östgaveln revs 
och tresidigt kor uppfördes. 1655 revs en gammal torn-
mur och kyrkan förlängdes åt väster. Vidare tillkom 
det Ryningska gravkoret, liksom sandstensportalerna 
till kyrkans båda ingångar. Ett andra gravkor uppför-
des 1691-1719, öster om det Ryningska. Den gamla 
sakristian revs 1775 i norr och en korsarm uppfördes 
för sakristia och läktare. Nya takstolar 1902.

Besök 2019-12-05
Alla konstruktionsdelar i taklaget över långhuset 
ersatta år 1902. Gravkorens takkonstruktioner från 
1655 respektive innan 1719.

Vagnhärads kyrka
Vagnhärads kyrka uppfördes under 1200-talet på 
kungsgårdens Husbys mark med rektangulärt långhus 
med fullbrett, rakt avslutat kor i öster. Under 1300-talet 
byggdes sakristian på korets norra sida. Tornet byggdes 
troligen i mitten på 1400-talet. På Peringskiölds teck-
ning från 1683 finns en röd och vit trappstegsfris kring 
tornkrönet vilken med stor sannolikhet var samtida 
med tornet. Ett vapenhus byggdes framför sydportalen. 
I slutet på 1400-talet valvslogs kyrkorummet. 1818 
blåser den spetsiga tornspiran ned och tornet täcks 
provisoriskt av ett platt brädtak. 1835 utfördes stora 
arbeten, bl a uppfördes den nuvarande huven med 
lanternin, långhusets tak sänktes och troligen revs 
också vapenhuset. Sakristian gick ej att inventera.

Besök 2019-12-17
Alla konstruktionsdelar i taklaget ersatta 1835.

Västra Vingåkers kyrka
Murverk från 1200-talet i långhusets och korets yt-
terväggar i norr och söder samt i korets västvägg. 
1783 utfördes en stor ombyggnad och utvidgning av 
kyrkan. Tegelvalven och åtta pelare revs liksom va-
penhuset och sakristian medan torn, långhusväggar 
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och delar av murverken i gravkoren i söder och öster 
behölls. Korsarmar med dubbla läktare uppfördes i norr 
och i söder. Nytt gipsat tunnvalv uppfördes. Ny sakristia 
byggdes öster om koret. Helt ny takkonstruktion.

Besök 2019-12-18
Flertalet hanbjälkar består återanvända sprätthuggna hög-
ben, troligen från mitten av 1300-talet. Ett par snedställda 
urtag tyder på att takstolen varit byggd för tunnvalv i trä.

Västerljungs kyrka
En romansk kyrka i sten med långhus i litet kor uppfördes 
omkring år 1200.
Under 1300-talet revs långhusets östra gavel och koret 
och kyrkan förlängdes åt öster. Under första halvan av 
1400-talet byggdes tornet i väster. Efter mitten av 1400-ta-
let slogs tegelvalven i kyrkan och sakristian uppfördes. 
Under 1400-talet byggdes också ett vapenhus på sydsidan 
1595 drabbades kyrkan av en brand efter ett blixtnedslag. 
I början av 1680-talet drabbades kyrkan av ett nytt blixt-
nedslag då spiran förstördes och kyrkklockorna rasade 
igenom tornets tegelvalv. Tornet försågs med spånklätt 
sadeltak och det förstörda valvet murades om. Kyrkan 
brändes av ryssarna 1719 varvid taket och all inred-
ning förstördes. Reparationsarbeten pågick ännu under 
1740-talet. Ny klocka gjöts 1721 och hängdes upp i en 
klockstapel. 1768 gjöts den mindre klockan, klockstapeln 
revs och klockorna hängdes tillbaka i kyrktornet. Under 
första hälften av 1800-talet revs vapenhuset på sydsidan. 
Efter 1870 försågs tornet med ett tälttak. 1889 utfördes 
en större ombyggnad efter ritningar av arkitekt Gustaf 
Lindgren. Tornet höjdes med ett tegelmurat oputsat krön 
försett med blinderingar och fick en ny spira.

Besök 2019-12-17
Alla konstruktionsdelar i taklaget ersatta efter 1719.

Österåkers kyrka
I slutet av 1100-talet uppfördes en stenkyrka med långhus, 
västtorn och ett smalare kor. Under 1300-talet revs koret 
och ett nytt uppfördes lika brett som långhuset. Troligtvis 
uppfördes även en sakristia. Under andra hälften av 
1400-talet höjdes tornet med en våning. Troligtvis för-
sågs kyrkan invändigt med valv samt vapenhus i söder. 
Omkring 1660 uppfördes en ny tornspira. 1663 utvidgades 
kyrkan åt söder till sin dubbla bredd. 1680 blåste tornspi-
ran omkull och förstörde sakristians yttertak och valv. 
1682 reparerades och förstärktes murverket, ny tornspira 
uppfördes och kyrkan fick ett säteritak. 1699 byggdes ett 
gravkor i öster. De östligaste valven byggdes om och fick 

en bred öppning mot gravkoret som kom att användas 
som högkor. 1700 revs vapenhuset och södra sidoskep-
pet utvidgades i söder. 1786 revs tornet och västpartiet 
omgestaltades till en gavel i stram nyklassicism. Ny 
sakristia byggdes i två våningar.

Besök 2019-12-18
Alla konstruktionsdelar i taklaget ersatta efter 1682.
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